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Naplnění zadání práce 
 

Zdůvodnění: Předkládaná bakalářská práce naplnila beze zbytku cíle formulované v zadání, 

ba co víc, v části věnované kulturně historickému kontextu medailonu Marie Terezie je i 

významně přesáhla. 

 

×A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Odborná úroveň práce  
 

Zdůvodnění:  

Bakalářská práce splňuje nároky na ní kladené. Odbornou úroveň lze hodnotit jako vysokou. 

Studentka prováděla všechny kroky restaurování samostatně na základě individuálních 

konzultací s vedoucím práce a asistentkou. Restaurátorské dokumentace jsou vypracovány 

v nadstandardní kvalitě. 

×A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění:  

Metodická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Práce s literaturou a prameny odpovídá 

plně požadavkům kladeným na závěrečné kvalifikační práce na FR UPce.  

×A    □B    □C    □D     □E     □F 



 
Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  

Formální stránka práce i jazyková úroveň jsou zcela uspokojivé. Práce, ač velmi podrobná a 

obsáhlá, je uspořádána přehledně, což umožňuje v tak rozsáhlém textu plynulou orientaci.  

×A    □B    □C    □D     □E     □F 

 

 
Další připomínky/dotazy  
 

Vysoce hodnotím samostatnost studentky a její cílevědomý přístup k řešení zadaného 

problému. Přínos BP shledávám nejen v samotné realizaci restaurování zadaných děl, ale 

také ve vypracované restaurátorské zprávě ke každému z děl doplněné relevantní 

fotografickou dokumentací. Zvlášť oceňuji kapitoly věnované kulturně-historickému 

kontextu medailonu Marie Terezie, kterými studentka, v pozitivním smyslu slova, podstatně 

přesáhla rozsah zadání bakalářské práce a rozšířila dané téma o významné souvislosti. 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím bakalářskou práci stupněm výborně a doporučuji jí 

k obhajobě. 

×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: 17.8.2022          Podpis vedoucího:………………………….. 


