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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)
Cílem práce bylo „zjistit, zda procvičování labyrintů pomocí gradovaných sérií ovlivní jejich
výsledné řešení, tedy i orientaci v rovině, prověřit míru pochopení labyrintů a zjistit zda má pohlaví
dětí vliv na výsledné řešení“. Lze konstatovat, že v rámci výzkumního šetření došlo k ověření všech
hypotéz a tedy práce uvedené cíle splnila.
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)
Práce pojednává o tématu labyrintů skutečně komplexně, z psychologického, didaktického ale
i historického, sémiotického a kulturního hlediska. Jednotlivá témata jsou řazena logicky a vytvářejí
promyšlený celek.
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)
Po odborné stránce práce dokládá dobré zvládnutí materiálu, pečlivé provedení experimentu, jeho
dobrou dokumentaci a srozumitelné shrnutí výsledků. Výklad je správný a celkový text je
konzistentní.
Přínos (originalita, použitelnost apod.)
Od bakalářské práce se zpravidla nevyžaduje originalita prezentovaných výsledků. Autorka na
základě široké literatury provedla vlastní výzkumné šetření, které sice nepřináší žádná překvapivě
nová zjištění, ale přispívá k celkovému porozumění tématu. Teoretická část práce je použitelná jako
rozšiřující četba pro studenty učitelství a experimentální výsledky můžou být využity v dalším
výzkumu.
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, úprava)
Autorka věnovala úpravě textu náležitou pozornost, takže po formální stránce je práce uspokojivá.
Práce obsahuje množství tabulek, které jsou přehledné. Citace původní a sekundární literatury je
v souladu s citačními standardy.
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)
Práce aktivně používá 19 literárních zdrojů, pokrývajících psychologický, pedagogický i kulturněhistorický aspekt tématu. Lze konstatovat, že autorka použila dostatečné množství zdrojů, které jsou
relevantní a reprezentativně pokrývají téma.
Hodnocení: Práce splňuje všechny podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji
k obhajobě.
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