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Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Výstupem teoretické části práce je přehledný katalog, který mapuje téměř celou sbírku 

obrazů z archivu NTM, (archiv čítá 140uměleckých děl, Jana provedla detailní průzkum na 

100kusech) Katalog bude sloužit jako informační zdroj pro pracovníky NTM.  
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Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Výsledkem praktické části práce jsou dva velmi kvalitně a odborně 

zrestaurované obrazy na plátně, jedná se o portrét neznámého od neznámého autora 

z období 20. - 30.let 19. století a portrét baronky Olgy Villani od Jakuba Husníka z roku 1868, 

a technologická kopie zrestaurovaného obrazu, portrétu neznámého. 

Posluchačka tak předvedla schopnost provést kompletní restaurátorské zásahy na 

originálních dílech, velmi se zajímala o průzkumy děl a na základě jejich výsledků a analýz 

citlivě a uvážlivě postupovala při restaurátorské práci. Vše je velmi podrobně zpracované 

v restaurátorské dokumentaci. 
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Odborná úroveň teoretické části práce  



 

Zdůvodnění: Přání zadavatele, jimž byl archiv NTM bylo zdokumentovat a vyhodnotit stav 

sbírky uměleckých děl a sepsat návrhy na jejich restaurování. Výsledek práce je zevrubný 

katalog, který v budoucnu může sloužit jako podklad pro žádosti instituce o dotaci na 

restaurování externě. Práce probíhala přímo v depozitáři NTM v Čelákovicích, v průběhu 

optického průzkumu Jana provedla u vytypovaných děl i několik stěrů kvůli podezření 

z mikrobiologického napadení. Katalog je velmi přehledný tak aby sloužil budoucím 

uživatelům a to hlavně kurátorům sbírek.  
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Odborná úroveň praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Studentka splnila zadání vyčerpávajícím způsobem, dodržela schválenou 

technologii, použila doporučené materiály, obrazy jsou zrestaurovány velmi kvalitně.   

Pečlivě zpracovaná, rozfázovaně vystavěná technologická kopie vykazuje bohužel málo 

zkušeností se samostatnou malbou autorky, ale jako účelově splněná část praktické práce 

kopii hodnotím velmi dobře, jelikož se Jana jistě mnoho naučila a poznatky z malířské praxe 

budou ku prospěchu a využije jej při restaurování.  
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Metodická úroveň teoretické a praktické části práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění: Autorka v průběhu práce čerpala z různých kvalitních a prověřených zdrojů. 

Během výstavby technologické kopie se opřela o knihu od Radomila Klouzy a věrně 

napodobovala pracovní postupy. Vycházela také z odborných průzkumů obrazu portrétu 

neznámého od paní Ing. Kopecké, průzkumy Janě splnily službu při pochopení vystavění 

složitého barevného systému.  

Studentka také podnikla několik osobních setkání a konzultací ohledně pravosti Husníkova 

obrazu, informovala se a pátrala o vzniku a o určení autorství portrétu neznámého, což 



velmi kvituji, jelikož je to již nad rámec oboru restaurování. Co se týče metodické úrovně 

praktického restaurování a mám-li býti konkrétní k jednotlivým krokům tak bych zvážila 

postup při scelující retuši a jako první krok bych volila akvarelové barvy a až poté barvy 

pryskyřičné.  
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Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění: První část DP, která zahrnuje restaurátorskou dokumentaci, mohu možná jen 

poznamenat, že jsou zde až příliš podrobně didakticky rozepsané postupy a narazila jsem na 

pár překlepů, ale oceňuji barvitost a jadrnost výrazových prostředků např. věta na straně 

65. v první části práce mě oslovila tak jako kdybych četla napínavý příběh! Dovoluji si 

citovat: „Hustá síť dlouhých ostrých krakel deformovala barevnou vrstvu, která se 

v některých místech oddělila od podložky v podobě střechovitě vyvstalých puchýřů, anebo 

se praskliny široce rozevřely a okraje jednotlivých částeček malby „miskovitě“ prohnuly.“   
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Další připomínky/dotazy  
 

Jana Háková je nesmírně citlivá, skromná, učenlivá, pečlivá a důkladná a pro práci 

restaurátora se velice hodí.  

 

 
Závěrečné hodnocení oponenta 
 

Zdůvodnění: Oceňuji Janinu velkou pokoru před originálními artefakty a její přístup v tak 

odborné oblasti, respektující etická pravidla restaurování, důslednost během praxe atd. 

Navrhuji hodnocení této magisterské diplomové práce známkou výborná s vědomím, že 



zadaný úkol byl velmi časově i organizačně náročný. Studentka vyřešila samostatně a 

systematicky všechny nesnáze a pracovala trpělivě až do úplného konce a reagovala na 

doplňující podněty vedoucího práce.  
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Pro hodnocení použijte následující stupně  
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