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1. Kritéria hodnocení práce: 
 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle    X    

Vyváženost teoretického výkladu     
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol 

 

 
   X   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy)    X    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
   X    

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)     X   

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy)  

 

 
   X   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

 

 
   X   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

 

 



 

2. Slovní hodnocení: 
Aktuální téma spadající do oblasti zájmového vzdělávání seniorů i do oblasti sociální 
práce a pedagogiky. 
 

Kapitoly teoretické části se mi jeví poměrně dobře zpracované, ale nelogicky uspořádané 
(ale to je otázka pohledu a záměru). Jako nejstěžejnější vzhledem k tématu se mi jeví 
oblast, ve které studentka řeší možnosti využívání určitých mediálních technologií a 

programů pro seniory. 
 

V praktické části studentka použila rozdělovací dotazník, kterým si vytvořila 3 skupiny 
respondentů. Jakou druhou metodu realizovala 21 rozhovorů (strukturovaných 
s připravenými otázkami – příloha s.65). Hypotézy a výzkumné otázky nejsou stanoveny 

jednoznačně. Ani z grafické úpravy je nelze jednoduše identifikovat. 
Jinak práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou, z hlediska rozboru rozhovorů. 

 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky): 
1) Nehrála roli ve zkreslení výsledků věková odlišnost 3.sk.(okolo 60 let) 
2) Ukázala jste seniorům možnosti čteček, které se přizpůsobí jejich zrakové vadě. 
3) Co se změnilo na životním stylu seniorů s používáním internetu. 
4) Které další faktory mohou mít vliv na mediální výchovu (pracujete s věkem a 
vzděláním). 
5) Píšete prarodičům písemná přání k Vánocům…v jaké formě (SMS, mail, dopis, 
pohlednice). 

 

 

4.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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