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Jana Marková si vybrala pro svoji práci nelehké a zajímavé téma. Začala zkoumat možnosti 
práce s tématem a symbolem labyrintu v psychosociální sféře. Sama začala vést workshopy 
s tématem cesty labyrintem např. při práci se seniory v pražské neziskové organizaci 
Remedium. Své počínající zkušenosti zúročila v této diplomové práci. 

Vzhledem k tomu, že v naší zemi neexistuje žádná původní literatura o labyrintu a jeho 
symbolice a s tématem labyrintu nikdo v naší zemi soustavně nepracuje, vychází autorka 
především ze zahraničních pramenů. 

Práce má tři základní části, teoretickou, historickou a inspirativní. Použiji-li autorčin pojem 
inspirativní část, mohu zároveň hovořit o části víceméně praktické. Tato část obsahuje jednak 
informace o možnostech využití symbolu labyrintu v psychosociální oblasti a jednak vlastní 
zkušenosti autorky, ať už jde o sebezkušenost či práci s různými skupinami účastníků. 

Cenným přínosem je například popis procesu práce s labyrintem. 

Jde o práci rozsáhlou, což je ale danému záběru zcela přiměřené. 

Struktura práce je vyvážená. 

Autorka v práci formuluje své vlastní názory a myšlenky, na základě toho dokázala 
adekvátním způsobem koncipovat praktickou (inspirativní) část práce. 

Teoretická část práce má vysokou informační hodnotu, práce je dobře posazena do 
filosofických, hlubinně psychologických, historických a kulturně antropologických 
souvislostí. 

Stylistika práce je přiměřená, gramatika je správná. 

Úprava textu je přiměřená. 

Autorka využívá ve své práci rozsáhlých zdrojů literatury, seznam titulů je rozsáhlý a 
zahrnuje i několik původních zahraničních titulů. 

Závěr: Jde o velmi zajímavou a přínosnou práci. Lze na ni navazovat a rozvíjet ji mnoha 
směry. Může být zdrojem inspirace pro psychoterapeuty a pro další pracovníky pomáhajících 
profesí. Praktická použitelnost výsledků je tedy vysoká. 
Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji, aby autorka svoji práci prezentovala v rámci 
projektu Inovace v otevřeném výběrovém semináři. 
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