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Pozornost odborné i laické veřejnosti se soustředila v Hrádku u Nechanic na architekturu
zámku a její vybavení, což je jistě na jednu stranu pochopitelné, ale stranou zájmu zůstaly
budovy v areálu panského sídla a v blízkém okolí, které tvořily jeho součást a přirozené
zázemí. Po roce 1945 neměla většina objektů až do dnešní doby adekvátní zhodnocení ale
také i využití. U mnohých staveb je jejich současný technický stav jen důsledkem dané
situace. Z hlediska památkové péče považuji zvolené téma bakalářské práce za přínosné.
Autorka se zaměřila na stručnou stavebně historickou charakteristiku všech objektů
zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic, jak se uvádí v zadání. Využila poznatků literatury (s.
3 – 16) a analyzovala mapové podklady (s. 17-22). Těžiště práce spočívá v katalogu, jehož
text se opíral o rozbor katastrálních map a prohlídku a dokumentaci převážně exteriéru budov
( 23-47). Tereza Klozová byla determinována stavebním stavem, jenž neumožnil popis
interiéru. Jednotlivá hesla mají racionální strukturu, obsahují rozbory map, charakteristiku a
fotografie současného stavu a datování.
Připomínky: Autorka vycházela při komparaci a výsledné analýze pouze z katastrálních map,
což ovlivnilo výsledek práce (datace objektů, popisy aj.) a neprověřila poměrně rozsáhlý fond
map a plánů Ústřední správy Harrachů ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, kde se
dochovala bohatá dokumentace k českým a částečně i rakouským panstvím. V případě
komplexnějšího přístupu v řešení tématu se nabízí rodový archiv ve Vídni, což odpovídá již
úrovni diplomové práce.
V citacích používané odkazy na vlastní průvodcovskou činnost nepředstavují v historické
práci exaktní informaci (s. 12).
V bibliografii postrádám odkaz na bakalářskou práci Kateřiny Sieglové: Hrádek u Nechanic –
architektura a její inspirační zdroje, vedoucí práce prof. J. Kuthan, UK Praha, KTF 2008.
Otázka k obhajobě: památková péče a hospodářské objekty zámku (státní seznam, analogie na
jiných pam. objektech apod.).
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