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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole. 
Jméno autora: Bohumil Vašák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení   pedagogických   a psychologických studií 
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení   pedagogických  a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání obtížnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zvolené téma má malou oporu jak v odborné literatuře, tak v konkrétní aplikaci v pedagogické praxi. K řešení 
zpracovaného tématu byl využit interdisciplinární přístup. 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená BP splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A-výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor bakalářské práce pravidelně konzultoval. 

 

Odborná úroveň A-výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor zpracoval dané téma na odpovídající úrovni, jak v teoretické, tak v empirické části BP. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A-výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah BP odpovídá normě, jazyková úroveň je nadprůměrná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A-výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor se opírá o současné odborné zdroje, tuzemské i zahraniční, korektně cituje. Bakalářská práce obsahuje 
obsáhlý seznam použitých zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Autor si zvolil nesnadné téma – vytvořit studijní oporu pro obtížný technický předmět Typografie, u něhož je žádoucí 
podpořit motivaci k učení. Studující, převážně umělecky zaměření, nedoceňují  význam tohoto předmětu, který je ovšem 
důležitý pro budoucí profesní činnost. V bakalářské práci byla hledána cesta, jak zapojit divergentní myšlení při řešení 
problému. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Bakalářská práce je kvalitní – autor postupně nalézal cestu, jak zadané téma vyřešit, přičemž zvolil neotřelý 
způsob, v pedagogické praxi konkrétní školy neověřený. Inspiraci našel v práci současné významné italské 
tvůrkyně Sandry Bresciani.  

U této bakalářské práce je navíc nutné zdůraznit, že i teoretická část je přínosem, využitelným v pedagogické 
praxi,  vzhledem k tomu, že přehled tvorby jednotlivých autorů, kteří v minulosti i současnosti přispěli/přispívají 
k vizualizaci dat a systémů, nemají žáci v učebních oporách k dispozici. 

BP byla zkontrolována antiplagiátorským systémem. 

BP hodnotím stupněm A-výborně. 
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