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Zuzana Hecová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které obrací pozornost posluchačů 
k prostředí jejich domova a k hledání motivů pro práci s žáky ve známém okolí. Město Plzeň  
autorka vnímá a představuje jako kulturní centrum s bohatou historií, ale také jako místo, kde 
se, podobně jako na mnoha jiných místech našeho státu, střetávají motivicky nevyjasněné a 
odborně nepříliš podložené spory o jejich budoucí vzhled a charakter. Proluka v centru Plzně, 
která vznikla demolicí masívní stavby bývalého Domu kultury, se stala inspirací pro 
didaktický projekt pro žáky ZŠ. Východiskem pro formulaci úkolů projektu bylo jednak 
důkladné prozkoumání historie a technických i architektonických charakteristik zbořeného 
objektu a také poměrně rozsáhlý výzkum, který autorka provedla pomocí internetového 
dotazníku (100 tázaných, stoprocentní návratnost). Respondenti ve věku od 16 do 70 let 
odpovídali na otázky zaměřené na vzpomínky na zbořený objekt i na přemýšlení o 
současnosti a budoucnosti volné parcely. Autorka s daty získanými dotazováním pracuje 
velmi komplexně, uvádí je do vzájemných souvislostí a propojuje výsledky dotazníku pro
dospělé s odpověďmi, které získala od žáků 7. ročníku ZŠ. Výsledkem je zajímavá sonda 
prezentující preference respondentů, jejich vnímavost vůči prostředí a zprostředkovaně i jejich 
vztah k městu a jeho představitelům. Didaktickou část práce realizovala Zuzana Hecová 
formou krátkodobého projektu pro žáky sedmého ročníku ZŠ. Žáci byli seznámeni s historií a 
současnou podobou místa a motivováni k vytvoření návrhu koncepce i řešení nové stavby. 
Kromě vytvoření zajímavých nápadů je významnou stopou projektu probuzení zájmu žáků o 
„věci veřejné“. Součástí práce je i autorský návrh řešení stavby v proluce, prezentovaný 
v trojrozměrné podobě. Autorka tím přiznává, že se vlastně sama stala také spoluřešitelkou 
žákovského projektu, účastnicí členitého procesu, který i ji vedl k řadě poznatků, které 
přesahují rámec běžného školního úkolu. 
Práce Zuzany Hecové je provedena pečlivě, teoretická i výzkumná část jsou propojeny s částí 
didaktickou a tvoří společně vyrovnaný celek. Práce je psána kultivovaným jazykem bez 
závažnějších chyb. Grafická úprava je zdařilá, práce s literaturou vyhovuje požadavkům.
Bakalářskou práci Zuzany Hecové doporučuji k obhajobě.
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