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   Téma bakalářské práce: Mediální výchova seniorů 

   Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 62 stran. Je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou, obsahuje i přílohu a seznam zkratek.  

   Téma práce je vhodně zvolené, aktuální, ve společnosti hodně diskutované.  

   Cílem práce je zjistit, jak jsou senioři schopni pracovat s moderními komunikačními technologiemi.  

   V teoretické části práce autorka objasňuje základní pojmy související s tématem. V první kapitole se 

zaměřuje na  vymezení pojmu mediální výchova, mediální pedagogika a objasňuje nový pojem 

„komputerizace“ a kyberkultura. Druhá kapitola se zabývá internetem a počítačem, množstvím informací 

nabízejících se na internetu i funkcí internetu. Třetí kapitola přináší dějiny rozvoje médií, zvláštní 

pozornost je věnována digitalizaci. Ve čtvrté kapitole uvádí základní definice stárnutí, objasňuje pojem 

stáří a senior. V páté kapitole  se zabývá pohledem české populace na seniory. V šesté kapitole 

„Sociologie seniorů“ řeší rodinu jako socializační činitel a zabývá se mezigeneračními vztahy. Sedmá 

kapitola přibližuje celoživotní vzdělávání a osmá možnosti vzdělávání seniorů a pedagogické disciplíny 

gerontagogiku a andragogiku. Devátá kapitola podává informace o dalším vzdělávání a desátá se věnuje 

vztahu seniorů k moderním technologiím a představení několika projektů, zaměřených na pomoc při 

zvládání komunikace pomocí moderních technologií. 

   Teoretická část práce je zpracovaná přehledně. Základní terminologie a související pojmy jsou zde 

vysvětleny srozumitelně. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou dobře logicky  propojeny a 

dostatečně propracovány. Je použito vhodných zdrojů informací. 

   Cílem praktické části práce je zjistit, jak jsou senioři schopni pracovat s moderními technologiemi, jaké 

mají znalosti a jak jejich životy tyto technologie ovlivnily. Pro svůj výzkum autorka zvolila metodu 

rozhovoru, neboť vyplňování dotazníku by mohlo být u seniorů problematické. Před rozhovory si autorka 

přeci jen vyhodnotila minidotazník, obsahující 4 údaje: pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a druh 

ubytování. Respondenty se staly 3 skupiny seniorů. Senioři penzionu Horizont, který ve své práci autorka 

také stručně představuje,senioři denního stacionáře a senioři žijící v Praze v domácím prostředí. 

Samostatnou kapitolu věnuje přiblížení průběhu výzkumu. Stanovila si vhodné hypotézy a výzkumné 

otázky. Výsledky výzkumu jsou zajímavé a vhodně prezentované. Autorka odpovědi porovnává a 

vyhodnocuje. V závěru práce uvádí co všechno si v průběhu zpracovávání uvědomila a co musela po 

zkušenostech změnit.                 



    Splnit cíl práce se autorce podařilo. Získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila odpovídající 

zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje. 

   Po formální stránce se v práci objevují jen drobné nedostatky. Po obsahové i stylistické stránce je práce 

na velmi dobré úrovni.  

    

   Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   výborně 

 

 

   Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Překvapilo Vás zjištění, že si senioři osvojují moderní technologie nejvíce z důvodu touhy po interakci s 

rodinou?  

2. Proč jste se začala věnovat právě tomuto tématu? Dokážete seniorům pomoci s osvojováním si práce 

s moderními technologiemi? 

 

 

V Praze dne 1. června 2017                                                                                                 ...............................…….                                      

                                                            Mgr. Lenka Chittussiová 

 

 

 

 

 


