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Naplnění zadání práce
Zdůvodnění: Zadání práce bylo naplněno. Práce svým rozsahem a obsahem odpovídá
standardům na Fakultě restaurování.

X A □B □C □D □E □F
Odborná úroveň práce
Zdůvodnění:
Celkově má práce slušnou odbornou úroveň. I přes stručnost textové části kladně hodnotím
věcnost s jakou je popsán průzkum a jeho výsledky i vlastní restaurátorský zákrok.
Vlastní restaurování je provedené ve vysoké kvalitě a to jak po stránce technologické tak
řemeslně a výtvarné. Studentka při řešení zadaných úkolů prokázala vysokou míru
samostatnosti a nasazení.
Za velmi hodnotné považují výsledky zkoušek provedených v rámci rozšířeného průzkumu.
Tyto zkoušky byly zaměřeny na optimalizaci čištění pomocí laseru. Studentka na základě
pečlivě provedených a zdokumentovaných zkoušek dokázala stanovit optimální nastavení
přístroje a podmínky jeho aplikace. Výsledky těchto zkoušek výraznou měrou přispěly
kvalitě prováděného čištění a celkovému výsledku práce.
Velmi kladně hodnotím kvalitu fotografické a grafické dokumentace, která je precizně
provedená a má vysokou výpovědní hodnotu.
Asi nejslabší je část popisující úvod do tématu čištění laserem. Zde, díky snaze o co shrnutí
problematiky čištění lasem, dochází ke značnému zjednodušení některých dosti

komplexních problémů. Rozpačitému dojmu přispívá i horší jazyková úroveň této části
oproti zbytku práce.

□A X B □C □D □E □F
Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny
Zdůvodnění: Práce, a zejména část zabývající se restaurováním, má vysokou metodickou
úroveň. Všechny kroky jak v průzkumu, tak při vlastním restaurováním jsou stručně a přitom
přesně popsány a zdůvodněny.
Zdařilá je práce s předchozími průzkumy, které byly na morovém sloupu v Kutné Hoře
provedeny v rámci předchozích etap. Nejde se o mechanický převod poznatků, ale
studentka se shromážděnými informacemi pracuje a vybírá z nich zásadní zjištění pro vlastní
restaurování, které následně doplňuje vlastními průzkumy.
Studentka dobře pracuje s domácí literaturou a prameny, citace jsou provedeny formálně
správně. Jisté rezervy je možné odhalit při práci s literaturou zahraniční, což se projevuje
zejména v již zmiňované části věnované úvodu do problematiky čištění v rámci rozšířeného
průzkumu.

□A X B □C □D □E □F
Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň
Zdůvodnění:
Formální úprava v zásadě odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a standardům na
fakultě restaurování. Kladně hodnotím schopnost studentky stručně a přitom výstižně
popsat zvolené postupy.
Práce obsahuje minimum pravopisných chyb, ale občas se vyskytují chyby stylistické.

□A X B □C □D □E □F

Další připomínky/dotazy

Závěrečné hodnocení vedoucího práce
Zdůvodnění:
Přes uvedené drobné výhrady považuji práci za velmi zdařilou a to jak v praktické, tak
teoretické rovině. Studentka prokázala svou schopnost uvažovat nad zadaným úkolem a na
základě objektivních podkladů navrhnout koncepci restaurování a následně provést
restaurátorský zásah ve velmi vysoké kvalitě.

□A X B □C □D □E □F
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