
Posudek oponenta

Michal Durďs,
Teotetická část bakaláiské práce _ zaniklé město Doupov
64 straÍ textu, 17 stÍaÍ obmzových příoh, 22 stran dalších piíoh, mrítimedjálaí příoha

Teotetická bakalářská práce Michála Drrrdile jc velni čtivá. S leb]cím perem se u restalúátorů
sed<-ív.íme jen málokdy, proto je tedy hoŽne xutorovi odpustit l obéasné pieklepy či neshodu
podmětuspřsudkemnebokosttbatějšísiovosled(s.5,,vestoletí11...  myšlenov11.stole$'
JazyL púce musíme docenit zÝláště proto, že obsahem textu je vlastně e\.okace ŽašIých časů a
popis budov zcela Žničeného města' Autor qrcházel ze zachoyzné fotogÍafické dokumentace a pii
sledování půdorysů si pomáhá katasttá]ními mapam| Tato část pÍáce je povedená, popisy jsou
(zwláště v piípadě qlznamných městských kostelů nebo kláštera) precizní.
l,recizní a poctiví byl také autotuv piístup k ýJlzkulnu záni}leho mést'r. Jak dolaidá rcpotáž
zaÍazenáv piflobách tta konci bzkďáiské práce' autor zíslral povolení ke vstuPu do v+Ískelro
újezda, kteqi se dnes na n{stě b]fr'alého města nachází' a zdokumentoval něk;lik málo
zxchovaných či torŽáhě zachovaných obiektů'
Bohužel (snad z nedostatlru času při závěrečném zpracován! text tpí fom1álními nedostatlry.
Videc\ý poznámkon' aparát, kteq/ by mě1 být pro bakaláriskou ptáá samozřejmostí, je ncúpJný.
Napiíklad v kapitole o Doupovské madoně zcela chybí odkaz na litetaturu či z&oje informací,
ačkotv autor uvádí dataci ďla a jeho uložení. Někdy se .v1skytují faktické chyby _ Josef Ktamolín
nemohlv roce 1872 b1ýt autotem žádného ď]a, ptotože zemiel o sedm dcsetiletí dříve.
Z drobných ch1.b bych q.tkla:

- u tabuilry č. 1 není v popisce jasné, zdx se počet obyvatet qrká města nebo politického
olffesu, o kterém se Írluví v piedchozím odstavci

. s- 17 _ '.fuaz ..hutíá stavbe..
- s.22 výt^z,,plátěný obtaz,,
- s: 31 náŽev kapitoly je Plastita, ale obsah se věnuř skulpturám (hlavně kamenným)

Navrhuji, aby byl student při obhajobě doúz át'jaký je rozdn mezi plastikou a skulptrrtou a a\
vÝtaŽ,I zc stÍ^Lý 17 a 22 nahraďl leošími.

Teoletickou baka]ářskou ptáci Mchala Durdise Zaniklé město Doupov
dopotučuii k obhaiobě a navthuji známku velmi doble.
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