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Posudek vedoucího teoretické bakalrířské práce:
Ve své teoretické bakalrířské pláci se autor zabýva| óěj.tnamí a
dokumentací současného sta\'u zaniklého města Doupov, s důrazem na
historické a umělecké památky. Shromríždil a struěně pojednal dostupné
archir.ní prameny a obtazový materiál k historii města, přiěem:Ž se
soustředil především na stavební dějiny, se zřetelem k památkoým
hodnotám. Dostupné literámí a obrazové podklady pak konírontoval
s dokumentací souěasného stavu, a pozůstatk7 zan:'kJých staveb. Nakonec
pojednal ono kÍitické období na počátku druhé poloviny 20. století, kdy
město zaniklo. Autor se sbáu informací s velkým zaujetím věnoval
poměmě ďouhou dobu, překonal organizační potíže spojené s povolením
vstupu do vojenského prostoru a snesl mnoho cenných informac í o
dochovaných íragmentech staveb zaniklého města. Výsledný tvar je

pozoruhodný, navíc je třeba autora pochválit za velmi kultivovartý jazyk'

kteý přestoŽe je svým chalaktelem odbomý, nepostrádá svěŽest a
poetičnost osobního Zaujetí autorova pro dané téma.
Práce je doprovozena rozsáhlou obrazovou přílohou, jejíž pořízení bylo na
branici technic!ých a organizačních moŽností' a která dostatečně
dokumentuje pojednávané téma. Dokonce dohledal starší hrané filmy,
jejichž část byla natáčena v Doupově a které do práce vložil
v multimediální příIoze' Zadaný úkol autor bezezb14ku splnil. Závěrem
konstatujme, že práci k dokonalosti chybí více péče, respektive asi času při

závěrečné redakci, například v poznámkovén apalátu. Jedná se v podstatě

o drobnosti, jejichž souhm ovšem poněkud snižuje l"ýsledky vyrialoženého
úsilí ajejichž odstranění by již nepředstavovalo velloý časoý a energetický
problém. Autor ale i po formální stránce v podstatě dodrŽel pravidla psaní

bukutur.k7"h prací, stanovená na Fakultě restaurování Untvevlty
Pardubice' proto rád doporučuji tuto zajímavou práci Michala Durdise

k obhajobě a navrhuj i  s tupeň ve lmi  dobrý.

Mgr. Jiří Kaše

V Litomyšli 13 ' zéří 2010


