
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení studenta/ky: BcA. Kateřina Zadinová 

Název diplomové práce:  
Komplexní restaurování dvou olejomaleb na plátně od Věry Jičínské ze sbírek Vlastivědného 
muzea v Dobrušce a poválečná tvorba malířky Věry Jičínské 
 
Studijní obor: Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na 
papírových, textilních a souvisejících podložkách: textil 
 
Vedoucí práce: Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D. 

Jméno a příjmení oponenta/email: Mgr. Pavla Skalická 

 
Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání teoretické části práce bylo diplomantkou beze zbytku naplněno. 
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Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání praktické části práce bylo diplomantkou beze zbytku naplněno. 
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Odborná úroveň teoretické části práce  
 

Zdůvodnění: Odbornou úroveň teoretické části práce shledávám dostačující a odpovídající 
nárokům kladeným na diplomové práce vypracované na FR UPa. Diplomantka vychází a 
navazuje na starší práce zabývající se životem a odkazem Věry Jičínské a podstatně je 
rozšiřuje o etapu poválečné tvorby malířky a zejména o rozsáhlý katalog jejích děl. Úroveň 
teoretické části práce poněkud snižuje nezkušenost autorky se psaním odborného textu 
projevující se jeho nižší stylistickou úrovní. 
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Odborná úroveň praktické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Odborná úroveň praktické části je na vysoké úrovni. Diplomantka pracovala samostatně 

pouze s dílčími konzultacemi vedoucího práce. Použila adekvátní ověřené postupy, jejichž 

výběr provedla na základě důkladně provedených zkoušek. Kvalita restaurátorské 

dokumentace je velmi dobrá. 
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Metodická úroveň teoretické a praktické části práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce je uspokojivá. 

V teoretické části diplomantka využívala zejména primárních zdrojů. Již publikovanou 

literaturu použila coby východisko k badatelské činnosti vycházející zejména z primárních 

nepublikovaných pramenů.  

Výtkou budiž absence důkladného závěru teoretické části, ve kterém by autorka nejen 

shrnula informace dříve v textu uváděné, ale kriticky zhodnotila předkládané poznatky, 

uvedla je do širších souvislostí, popř. naznačila možnost dalšího bádání či výzkumu. Závěr 

v podobě, v jakém ho diplomantka ve své práci představuje (s. 114), považuji za 

nedostatečný. 
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Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění: Formální stránka práce je uspokojivá. Práce je uspořádána přehledně, 

umožňuje tak v  rozsáhlém textu přirozenou a plynulou orientaci. Nicméně úroveň 

odborného jazyka prozrazuje jistou nezkušenost diplomantky s tvorbou odborného textu. 
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Další připomínky/dotazy  
 

 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění: Zpracování praktické části diplomové práce dosahuje vysoké úrovně. 

Diplomantka přistupovala k řešení všech dílčích úkolů spojených s DP samostatně a aktivně. 

V průběhu restaurování hledala optimální metody řešení jednotlivých etap, nebála se 

experimentovat s  materiály doporučenými v domácí i zahraniční odborné literatuře. 

Práce je psána systematicky, logicky. 

Jisté nedostatky však spatřuji v teoretické části práce (viz výše). 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B. 
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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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