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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 Soňa Hudoková po vypracování a konzultaci restaurátorského zásahu pracovala 

pečlivě a samostatně. Jednotlivé postupy jak u restaurování, tak i u ochranného obalu jsou 

provedeny čistě a s vysokou precizností. I když se zamýšlený postup restaurování několikrát 

měnil, pokaždé byl řádně promyšlen a je popsán v restaurátorské dokumentaci. Velice 

kladně hodnotím citlivý přístup k barevným vrstvám a nejpoškozenějším místům papírové 

podložky. Dalším nelehkým úkolem bylo restaurování dřevěných desek – kde studentka 

předvedla čistou a přesnou práci u zpracování dřevěných doplňků. Restaurátorská 

dokumentace jako nedílná součást restaurovaného objektu je zpracovaná přehledně a 

velice podrobně. Oceňuji zpracování všech příloh a jejich logické řazení. Podstatnou části je 

fotodokumentace, což je jediné místo, kde můžeme pozorovat objekt před restaurováním. 

Zde oceňuji vysokou profesionalitu u zaznamenání objektu v rámci průzkumu a před a po 

restaurování.   

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 



Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce, 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 Soňa Hudoková v požadované míře naplnila zadání bakalářské práce – zvládnout 

komplexní zásah na zadaném objektu od vypracování restaurátorského záměru až po 

vyhotovení ochranného obalu na zrestaurovaný objekt. Vytrvalost a trpělivost studentky 

vedla k velice zdárnému a zároveň citlivému zásahu. K samotnému restaurování nemám 

žádné připomínky. Jedinou výhradu mám k plánování prací a jejich následnému plnění 

v předem vytyčeném časovém horizontu. To je věc, s kterou studentka v průběhu prací 

několikrát „bojovala“ a měla by se na svůj „time managment“ zaměřit. Správný časový 

odhad plánovaných prací je důležitá dovednost restaurátora. Byla by škoda, kdyby toto 

omezilo studentku při dalším restaurování v návaznosti na její kvality provedení. I přes výše 

zmiňované připomínky 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:      ………………………….. 


