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Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání práce, kterým byla vedle průzkumu a restaurování oltářního obrazu sv. 

Barbory studie na téma možností scelování trhlin plátěných podložek, bylo beze zbytku 

naplněno. Cílů vytýčených v zadání teoretické části diplomant dosáhl a práce tak splnila účel 

vymezený zadáním. 
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Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání praktické části práce, kterým byl komplexní průzkum a restaurování 

oltářního obrazu sv. Barbory od. Fr. J. Luxe bylo naplněno. Diplomant provedl rozsáhlý 

průzkum díla, na základě kterého vypracoval záměr na restaurování. Podle kroků vytýčených 

v záměru pak těžce poškozený obrazu zrestauroval. 
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Odborná úroveň teoretické části práce  
 



Zdůvodnění: Odbornou úroveň teoretické části práce shledávám plně dostačující a 

odpovídající nárokům kladeným na diplomové práce vypracované na FR UPce. 
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Odborná úroveň praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Odborná úroveň praktické části práce je na velmi vysoké úrovni. Diplomant 

pracoval samostatně pouze s dílčími konzultacemi vedoucího práce. 
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Metodická úroveň teoretické a praktické části práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění: Metodická úroveň obou částí práce je plně uspokojivá. Zejména v teoretické 

části práce diplomant dostatečně prokázal schopnost smysluplné práce s literaturou a 

prameny. Odkazů ve formě poznámek pod čarou užívá ve velké míře nikoli však nadbytečně. 
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Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění: Formální úprava DP i její jazyková stránka dosahují vysoké úrovně. Diplomant 

v popisu praktických restaurátorských činností i v části rešeršní a experimentální se 

vyjadřuje dostatečně stručně a jasně. Přímo v textu se u mnoha pasáží pohotově odkazuje 

na obrazovou přílohu vztahující se k popisovaným fenoménům. Výrazně tak zvyšuje 

v případě složitějších postupů jejich srozumitelnost.  

Práce je uspořádána přehledně, umožňuje tak v rozsáhlém textu přirozenou a plynulou 

orientaci. 
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Další připomínky/dotazy  
 

 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

Zpracování diplomové práce dosahuje vysoké úrovně. Diplomant přistupoval k řešení všech 

dílčích úkolů spojených s DP samostatně a aktivně. V průběhu restaurování hledal optimální 

metody řešení jednotlivých etap, nebál se experimentovat s méně používanými materiály 

doporučenými v domácí i zahraniční odborné literatuře. 

Práce je psána systematicky, logicky, s minimem nedostatků. 

Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A. 
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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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