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Naplnění zadání práce 
 

Zdůvodnění:  

Studentka naplnila zadání bakalářské práce v plném rozsahu. 

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň práce  
 

Zdůvodnění:  

Studentka Veronika Válová po vypracování a konzultaci restaurátorského záměru pracovala 

samostatně. Jednotlivé kroky restaurování jsou provedeny citlivě a velice pečlivě, a to nejen 

v technickém zpracování materiálů, ale také v estetickém (tónování nových materiálů – 

papírovina, usňové záplaty).  

Restaurátorská dokumentace je zpracovaná podrobně a přehledně, oceňuji přehledné 

zpracování příloh dokumentace, zejména grafickou přílohu a kvalitní fotodokumentaci. 

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce je na vysoké úrovni. Práce s literaturou a prameny je v souladu se 

zadáním práce.  

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 



 
Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň 
 

Práce je vypracovaná v souladu s dokumentem Organizační pokyny a formální úprava 

bakalářské práce Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Jazyková a formální úroveň 

práce je bez výhrad. 

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Další připomínky/dotazy  
 

Bez připomínek 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

Studentka Veronika Válová v požadované míře naplnila zadání bakalářské práce a prokázala 

schopnost samostatně řešit a zvládnout komplexní zásah na zadaném objektu – knize. Celý 

proces restaurování, přístup k jednotlivým materiálům a dílčím úkonům v rámci 

restaurování je provedený profesionálně. Přístup studentky k zadané práci, a to nejen 

k objektu samotnému, ale i k vypracování restaurátorské dokumentace hodnotím jako 

příkladný. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A (výborně).  

□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          Datum: 31. 8. 2022            Podpis vedoucího:      ………………………….. 


