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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: VLIV PRÁCE S MAPOU NA PODOBU MENTÁLNÍ MAPY ŽÁKŮ    

Autor práce: Veronika Kolesárová  

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce Veroniky Kolesárové se zabývá aktuální a prozatím nedostatečně zkoumanou 

problematikou vlivu práce s mapou na podobu mentální mapy žáků. Samotné téma práce je 

poměrně složité, protože zahrnuje nutnou dávku znalostí z několika oblastí – psychologie, geografie, 

kartografie a geografického vzdělávání. S poznatky z těchto různých oborů autorka pracuje 

v teoretické části, ve které si vymezuje klíčové pojmy, jak z oblasti mentálních map, tak z oblasti 

mapových dovedností a kartografie. Při samotné práci autorka využila 56 zdrojů, z čehož cca 

polovinu tvoří zahraniční studie. Kromě poměrně vysokého počtu studií autorka také prokázala 

kritické myšlení, když jednotlivé výsledky studií porovnávala mezi sebou a využila je ke stanovení 

hypotéz.  

Na základě stanoveného cíle práce – zjistit vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků – si 

autorka stanovila vhodné metody sběru dat: dotazníkové šetření spojené s kresbou mentální mapy 

realizované na vybraném vzorku 90 žáků, který považuji pro účely bakalářské práce za dostatečně 

početný. Stejně tak si autorka sama stanovila metody vyhodnocení práce, na základě nichž 

vyhodnocovala hypotézy, které si stanovila v předešlých krocích. Zvolené statistické metody 

odpovídají použitým statistickým metodám v jiných pracích zaměřených na faktory ovlivňující 

mentální mapy, kam spadají i mapové dovednosti. Kromě statistických metod použila také 

k hodnocení agregovanou mentální mapu. Samotné výsledky výzkumu diskutuje s dostupnou 

literaturou a vhodně je propojuje i s teoretickou částí bakalářské práce. 

Celkově lze práci hodnotit jako kvalitní, a to přes nedostatky ve formulaci vět, kdy v odborném textu 

místy využívá neobratné formulace. V rámci hodnocení bakalářské práce lze však vyzdvihnout 

samostatnost autorky nejen při studiu odborné literatury nebo přípravě a realizaci výzkumného 

šetření, ale i při vyhodnocení výsledků a sepisování samotného textu bakalářské práce.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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