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Naplnění zadání práce 
 
Zdůvodnění:  

Studentka naplnila zadání bakalářské práce. Obsah práce je v souladu se stanoveným cílem, 

kterým bylo komplexní zrestaurování dvou uměleckých děl na papírové podložce podlepených 

podložkou textilní. 

 

×A    □B    □C    □D     □E     □F 
 

 
Odborná úroveň práce  
 
Zdůvodnění:  

Zdokumentované restaurátorské práce byly provedeny na vysoké úrovni. Studentka 

postupovala metodicky od vstupních průzkumů přes formulování koncepce zásahu, tvorbu 

záměru až po provedení samotného restaurování. Během restaurování použila standardní 

a osvědčené metody, postupy a materiály. Estetické cítění a výtvarné schopnosti uplatnila 

při řešení návrhu na rekonstrukci chybějící části původní malby u X. zastavení křížové cesty 

z Roku u Sušice. Všechny důležité etapy restaurování jsou přehledně a v dostatečné míře 

dokumentovány obrazovou přílohou. 
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Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 



Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce odpovídá standardům pro bakalářské práce na FR UPa. Orientace 

studentky při práci s literaturou a prameny je pro potřeby bakalářské práce plně dostačující. 
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Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň 
 
Zdůvodnění:  

Formální úpravu bakalářské práce shledávám v pořádku. Jedinou slabinou jinak pečlivě 

vypracovaného textu je jeho kolísavá stylistická úroveň, projevující se těžší srozumitelností 

některých pasáží. Týká se to například části úvodu (s. 8) nebo kulturně-historického zařazení 

díla (s.17).  
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Další připomínky/dotazy  
 
Proč není závěrečný seznam literatury řazen abecedně? 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 
Zdůvodnění:  

Na základě výše uvedených dílčích hodnocení hodnotím bakalářskou práci stupněm A. 

×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) 

V Litomyšli: 5.9. 2020            Podpis vedoucího:………………………….. 


