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Anežka Hanzlíková si zvolila téma, jehož nazírání a uchopování různým způsobem je zvlášť v dnešní 

době velmi důležité. Výběr tohoto tématu se sice může na první pohled zdát jako klišé, protože řešení 

veřejného prostoru architektury je takzvaně „trendy“, ale práce posluchačky dokazuje, že tomu tak 

není. Zkoumání v této oblasti je stále „dost prostoru“ a především jistá zjištění jsou stále málo 

zapojována do běžného života. Z tohoto pohledu je již na první pohled diplomová práce posluchačky 

velmi přínosná, přes svou textovou obsáhlost je znát její jasný koncept, který jde ke kořenům 

problému. Anežka Hanzlíková nahlédla na téma z pozice vlastních osobních zkušeností, které je 

schopna transformovat do tvaru, který neztrácí soudržnost průřezem celé práce.   V tomto smyslu 

není tedy co vytknout, dokonce po stylistické a obsahové stránce je práce na poměrně vysoké úrovni. 

Otázkou však je, zda studentka zvolila ty nejvhodnější nástroje pro vlastní zkoumání problému. Ona 

sama na tyto limity naráží v popisu své praxe a terénní práce. Na celé práci je sice vidět velký kus 

poctivé práce, kdy se posluchačka snaží komplexně o jevu něco dozvědět, některé však pojmy, které 

jsou pro práci klíčové a jsou podány poněkud zjednodušujícím způsobem. Týká se to například pojmu 

objektivita a subjektivita a výkladu pojmů sochařství a plošná tvorba. Z kontextu totiž není jasné, jak 

autorka pracovala s teoretickými zdroji v textové podobě zvláště u pojmů výše uvedených.  Již 

zmíněná textová obsáhlost je možná na škodu práce, je otázkou, zda by nebylo efektivnější některé 

části textu vypustit nebo zjednodušit a například originální vyprávění s pramenem převést celé jako 

výsek v podobě ukázky z pracovního listu a nekombinovat pak zbytek popisu historie Teplic 

s encyklopedickými informacemi citovanými z různých literárních zdrojů. 

Je také velmi přínosné, že posluchačka dokázala flexibilně zareagovat na vzniklé pedagogické situace 

a vyhodnotit je s velkou dávkou sebereflexe. V této souvislosti se také nabízí otázka, jestli metoda 

dotazníku a metoda brainstormigu jako samonosného nástroje v situaci má sloužit k pravdivějšímu 

zjištění jevů a jestli by celé zkoumání nemělo ve smyslu metod více využívat kvalitativní polohy. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Mohla byste více popsat, vysvětlit váš výtvarný autorský projekt, vysvětlete, proč jste 

estetizovala texty do vzorů? 

2. Jaký máte s odstupem času názor na vizuální podobu pracovních listů, změnila byste něco, co 

by mohlo být více efektivnější z edukativního pohledu směrem k žákům? 

 

V Praze dne 14.5. 2014   Mgr.A Michal Sedlák 


