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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 Ludmila Stašová po vypracování a konzultaci restaurátorského záměru pracovala 

samostatně. Jednotlivé kroky restaurování jsou provedeny citlivě a velice pečlivě. Oceňuji 

výsledné provedení i barevnost papírových doplňků (dolitků). Struktura vazby je provedena 

ve vazbě konzervačního typu čistě a funkčně. Tady oceňuji snahu studentky, v co největší 

možné míře, v návaznosti na povahu konzervační struktury vazby, rekonstruovat původní 

prvky (rozmístění vazů, využití původních otvorů pro šití). Restaurátorská dokumentace je 

zpracovaná podrobně a přehledně, výsledný efekt degraduje fotodokumentace, u které 

došlo pravděpodobně k větší komprimaci fotografií a v některých případech jsou již tyto 

fotografie rozpixelované a jeví se rozostřeně.   

V restaurátorské dokumentaci na str. 55 Zkoušky stability barevných vrstev je zkouška 

prováděná na třech odstínech železogalového inkoustu. Tady bych pro lepší orientaci 

v restaurované knize uvedl, kde se ta daná barevnost inkoustu nachází (např. číslem strany), 

nebo tabulku doplnil o fotografii analyzovaného místa. V kap. 11.2 je soupis podkapitol, 

bohužel bez očíslování, co ztěžuje dohledávání jednotlivých informací.  

□A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

mailto:kar.krenek@gmail.com


 
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 Ludmila Stašová 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. Celý proces restaurování, přístup 

k jednotlivým materiálům a dílčím úkonům je proveden čistě a pečlivě. Restaurátorská 

zpráva jako neoddělitelná součást restaurování, a tedy i profese restaurátora, je zpracovaná 

přehledně a plně v souladu s aktuálními požadavky na tento typ dokumentu. I přes výše 

popsané 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:      ………………………….. 


