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Zuzana Hecová ve své bakalářské práci zaměřila na aktuální urbanistický problém města Plzně – zbouraný Dům kultury  

z 80. let 20. stol. a zatím nedořešenou situaci nezastavěné plochy v centru města. Na tuto situaci nahlíží z několika úhlů – 

v teoretické části práce skrze studium literatury a prostřednictvím dotazníkového šetření mezi obyvateli města, v praktické 

části pak skrze výtvarný projekt s dětmi z 2. stupně ZŠ a prostřednictvím vlastního návrhu výtvarného řešení nevyužitého 

prostoru. 

V teoretické části práce představuje autorka město Plzeň a jeho urbanistický vývoj se zaměřením k nábřeží Radbuzy. Jako 

čtenář bez hlubší znalosti tohoto města, bych pro lepší orientaci v textu uvítala v příloze práce mapu. Zajímavým záměrem 

bylo konkrétní situaci vývoje architektury v Plzni vztáhnout ke kontextu dějin architektury. Bohužel, zřejmě vlivem využití 

velkých přehledových knih o architektuře, dochází k paradoxům kvůli rozdílnému vývoji u nás a ve světě. Příkladem může 

být situace architektury v 80. letech, kdy byl postaven řešený kulturní dům, a kdy dle autorky „zaplavila svět ekologická 

řešení…“. Současnou situaci v Plzni a nálady kolem prostoru zbořené stavby, navrhovaných obchodních center i původního 

kulturního domu, autorka zjišťuje za pomocí dobře připraveného dotazníkového šetření. Z práce pouze není zřejmé, jakým 

způsobem byl vybrán výzkumný vzorek (zarážející je 100% návratnost dotazníků). Odpovědi, které představují názory 

obyvatel Plzně na historická, současná a potenciální využití diskutovaného prostoru, pak autorka velmi pěkně interpretuje. 

V didaktické části práce představuje Zuzana Hecová výtvarný projekt pro žáky 2. stupně základní školy – urbanistické řešení 

daného prostoru. Projekt považuji za dobře navržený, strukturovaný i reflektovaný za pomocí dotazníkového šetření. 

V úvodu chybí pouze údaj o časové dotaci celé akce. Poněkud neorganicky působí střídání kapitol/subkapitol věnovaných 

konkrétnímu projektu a obecně pedagogickým fenoménům (skupinová výuka,…) Toto střídání velmi obecného a 

konkrétního je patrné i teoretické části práce a poněkud znesnadňuje orientaci v textu. 

Ve výtvarné části práce řeší autorka stejné zadání jako žáci. Velmi sympaticky působí její reflexe názorů žáků i dospělých a 

začlenění těchto návrhů do vlastní tvorby. V tištěné formě práce předkládá autorka fotodokumentaci hmotových studií 

navrhovaných budov v materiálu papírmašé. V elektronických přílohách jsou k dispozici i přípravné kresby a studie začlenění 

budov do prostoru. 

Z formálního hlediska je práce až na několik drobných chyb v pořádku a splňuje nároky kladené na tento typ textu. 

Souhrnné hodnocení: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Jakým způsobem jste vybírala výzkumný vzorek pro Vaše dotazníkové šetření? Jak se Vám podařilo dosáhnout 100% 

návratnosti? 

V čem vidíte výhody, popř. nevýhody využití aktuálních problémů jako východiska pro tematizaci výuky ve výtvarné 

výchově, čím vás nejvíce překvapila žákovská řešení? 

Jak byste charakterizovala vlastní pojetí výtvarného architektonického návrhu. Vztáhněte ho k soudobému dění 

v architektuře. Našla byste u nás nějakou stavbu, která by odpovídala vašemu přístupu k architektuře? 
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