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Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění:  

V řadě případů schází dovysvětleni a komentáře k typologickým znakům zachycenými 

v průběhu průzkumu. Jsou pouze zdokumentovány a jednoduše popsány. Avšak bez 

vysvětlení, proč k nim docházelo a jaký konkrétní technický dopad na knižní vazbu mají, 

nepovažují vyhodnocení průzkumu za kompletní.  

 

□A    □B    ●C    □D     □E     □F 

 

 
Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Zadání bylo naplněno v plném rozsahu. 

 

●A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň teoretické části práce  
 

Zdůvodnění:  

Jak v anotaci samotné práce stojí, tak přínosem této DP mělo být, mimo jiné, poskytnout 

odborné veřejnosti nové poznatky z historie knižní vazby – v tomto případě šlo o vazby 



českých tisků z 18. stol. Ve vyhodnocení samotného průzkumu neboli popisu jednotlivých 

typologických znaků, mi schází komparace a konfrontace získaných poznatků s již známými 

fakty z vývoje knižní vazby daného období. Studentka zde svoje odborné zkušenosti 

nezúročila v plné míře a ani ve všech případech nereflektovala mé doporučení o doplnění 

scházejících informací.    

□A    □B    ●C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň praktické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Praktická část práce  - restaurování vytipované staré tlače - je provedena velice pečlivě a na 

vysoké technické úrovni.  

 

●A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Metodická úroveň teoretické a praktické části práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění:  

I když se v rámci typologie knižní vazby 18. stol.  jednalo o zpracování velice malého zlomku 

vazeb, tak studentka došla k řadě zajímavých zjištění. Validita získaných dat je však ponížené 

komentáři, kterými je v práci výskyt jednotlivých typologických prvků  a znaků doprovozen, 

např. zjištěné velké množství; se zpravidla vyskytují; atd.  

V případě práce s literaturou (zejména tou starší) a prameny, bych očekával podrobení 

starších tvrzení konfrontaci s nově získanými informacemi.  

 

□A    □B    ●C    □D     □E     □F 

 

 
Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  



Kvalitu práce ponižují chyby jak gramatického tak slovesného charakteru. 

□A    □B    ●C    □D     □E     □F 

 

 
Další připomínky/dotazy  
 

 Bez připomínek.  

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

V mém hodnocení se odráží již výše uvedené výtky k jednotlivým částem DP.  

□A    □B    ●C    □D     □E     □F 

Pro hodnocení použijte následující stupně  

A B C D E F 

výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře 
mínus 

dobře Nevyhověl 
(nelze 
doporučit 
k obhajobě) 
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