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Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Práce zcela naplňuje zadání 

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění:  

Práce zcela naplňuje zadání 

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň teoretické části práce  
 

Zdůvodnění:  

Teoretická část je logicky a přehledně strukturovaná. Cíle práce, metodika i vyhodnocení 

výsledků jsou dobře argumentované.   

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň praktické části práce 
 



Zdůvodnění:  

Praktická část práce byla odvedena v nadstandartní kvalitě, stejně tak restaurátorská 

dokumentace je zpracována velmi dobře.  

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

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

Zdůvodnění:  

Práce s literaturou je plně dostatečná. Citace odpovídají zásadám zpracování diplomové 

práce.  

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  

úprava a jazyková úroveň práce je výtečná, několik málo dílčích nepřesností v textu je 

vzhledem k jeho rozsahu a kvalitě marginální. 

XA    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Další připomínky/dotazy  
 

Dovedete si představit rozsáhlejší retuš barevných vrstev na žulových prvcích epitafu? 

Respektive proč jste k ní nepřistoupila?  

 

 
Závěrečné hodnocení oponenta 
 

Zdůvodnění:  

Praktická část práce – restaurování epitafu Jana Hodějovského z Hodějova, je odvedena 

velmi precizně, materiálově zodpovědně, s důrazem na maximální možnou reverzibilitu a 



stabilitu zásahu. Rovněž restaurátorská dokumentace je zpracována přehledně.  

V teoretické části práce otevírá téma technik renesančního zlacení štukových prvků. Je zde 

výtečně odvedena práce s literaturou a prameny, na kterou smysluplně navazuje dobře 

provedená a vyhodnocená experimentální část.  

XA    □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 Chotěbudicích   25.8.2022                            Podpis oponenta:………………………….. 


