Posudek (z pozice vedoucího práce) bakalářské práce Terezy Klozové Stavebně-historická
charakteristika zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic, Univerzita Pardubice 2017

Práce patří (spolu s paralelní prací Tomáše Loumana a nedávnou prací Venduly
Hamplové) na pardubickém ÚHV k prvním výsledkům snahy posledních let o přenesení
začátku poznávání „stavařské“ větve historických pramenů již do bakalářského stupně studia,
a to pokud možno prostřednictvím jakéhosi nácviku elementárních dovedností nad
jednodušším materiálem s použitím základních sídelně historických podkladů – v tomto
případě zejména map stabilního katastru. „Zámecké“ téma se z převážně „vesnických“
zadání tohoto typu poněkud vymyká, ale pozornost měla být zaměřena zejména na postup
stavební činnosti u značného počtu objektů v areálu mimo samotný zámek.
Úvodní část věnovaná historii rodu stavebníků zámku představuje věcné přebírání ze
starší literatury, podobně jako navazující část III o přípravě a realizaci stavby. Vlastní
formulace nastupují u souhrnu informací o historickém mapování (tady jsem nerozuměl
zmínce o „tajnosti“ josefského vojenského mapování na str. 14). Jádro práce představuje
katalogová část, začínající metodikou zpracování a charakteristikou několika areálů mimo
samotný zámek, které ale s jeho výstavbou nepochybně souvisely.
Na stavebně historických charakteristikách objektů i v závěru práce je často zřejmá
malá zkušenost autorky s popisy výtvarné i konstrukční stránky staveb. Práce na katalogu
nicméně představovala snaživou cestu k osvojování základů stavebně historické práce
s využitím základních pomůcek. Přitom jsou tu někdy zachyceny i neznámé a dosti unikátní
jevy (třeba ekvilibristicky provedená „rovná“ klenba na str. 29). Jazyková stránka práce je
dobrá (v rámci současných zkušeností nadprůměrná).
Práce splnila kritéria pro bakalářskou práci a naplnila formulaci zadání. Její realizaci
považuji za přínosnou nejen pro začátek odborného růstu autorky, ale i jako informaci o
zatím málo známých objektech, dotvářejících památkový areál významné zámecké stavby.
Práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací „velmi dobře“.
prof. Jiří Škabrada, v. r.
Polička, 9. 5. 2017
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