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Naplnění zadání práce 
 

Zdůvodnění:  

Předkládaná bakalářská práce splňuje beze zbytku zásady pro vypracování uvedené 

v zadání. V mnohém je i překračuje. Standardní restaurátorkou zprávu  studentka obohatila 

o části obecnějšího charakteru věnované problematice restaurování děl na papíru větších 

formátů. 
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Odborná úroveň práce  
 

Zdůvodnění:  

Bakalářská práce splňuje nároky na ní kladené. Odbornou úroveň lze hodnotit jako vysokou. 

Studentka prováděla všechny kroky restaurování samostatně na základě individuálních 

konzultací s vedoucím práce a asistenty. Restaurátorská dokumentace je vypracována po 

odborné stránce standardně. 
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Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce je uspokojivá. Práce s literaturou a prameny odpovídá požadavkům 

kladeným na bakalářské práce na FR UPce. Rozšíření BP o kapitolu 5. Kulturně-historický 

průzkum je v případě tak významného díla, jakým Zítkova kolonáda jistě je, zcela na místě.  
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Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  

Formální stránka práce je uspokojivá. Práce je uspořádána přehledně, umožňuje tak v  textu 

plynulou orientaci. Drobné výhrady lze mít k jazykové úrovni některých pasáží textu, kterým 

by slušela důkladnější jazyková korektura. 
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Další připomínky/dotazy  
 

Vysoce hodnotím samostatnost studentky a její cílevědomý přístup k řešení zadaného 

problému. Studentka aktivně vyhledávala publikované i nepublikované informace o 

problematice restaurování obdobných děl, porovnávala, zkoušela a vyhodnocovala různé 

přístupy k jednotlivým krokům restaurátorského zásahu. Vše podrobně zdokumentovala 

v BP. 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím bakalářskou práci stupněm výborně a doporučuji jí 

k obhajobě. 
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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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