
Hodnocení jednotlivých částí strukturovaného posudku 

 

V případě bakalářské práce (BP) student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem 
zpracovat zadané téma s využitím teoretických poznatků a praktických dovedností získaných 
během studia. V rámci BP na FR UPa je studentovi zadán konzervátorský/restaurátorský 
úkon na konkrétním historickém díle (výběr dle specializace atelierů) a text BP je 
koncipován jako dokumentace restaurátorského zásahu. 
 
Diplomová práce (DP) přesahuje úroveň bakalářské práce zaměřením, rozsahem i hloubkou 
zpracování. DP je koncipovaná jako jedna práce úzce svázaná s restaurovaným nebo 
zkoumaným dílem. Zaměření diplomové práce je definované zadáním formulovaném 
vedoucím práce.  
Její součástí je teoretická část (těžiště práce) zabývající se umělecko-historickou nebo 
technologickou problematikou ve vztahu k restaurovanému objektu a praktická část, kterou 
tvoří detailně zpracovaná restaurátorská zpráva.  
Téma teoretické části je zpravidla provázané s restaurovaným nebo zkoumaným dílem.       
V odůvodněných případech na návrh vedoucího práce a po odsouhlasení návrhu kolegiem 
děkana nemusí být výzkumná činnost bezprostředně vázaná na restaurované nebo 
zkoumané dílo.  

 
V bílých políčkách zaškrtnete doporučené hodnocení (A-F), v následující tabulce jsou pro 

přehlednost uvedeny známky odpovídající jednotlivým písmenům v souladu se Studijním 

a zkušebním řádem UPa. 

  

Klasifikace  Číselná hodnota  

A  1,0  

B  1,5  

C  2,0  

D  2,5  

E  3,0  

F  4,0 = nesplněno 

 

Doporučenou známku prosím zdůvodněte v textové části hodnocení. Při stanovení výsledné 

známky bude komise brát v úvahu také dílčí hodnocení jednotlivých parametrů a Váš 

případný slovní komentář a návrh výsledné známky. 

Pokud je Vaše hodnocení kladné, stačí napsat k silným a případně i slabým stránkám několik 
málo bodů. Pokud je hodnocení některého parametru nebo celé práce „D“ a horší, je naopak 
potřeba přesně specifikovat výhrady. Prosíme o dodržení max. počtu znaků v rozsahu 1000 
znaků včetně mezer. 

 

Naplnění zadání práce 

Zhodnoťte, zdali došlo k naplnění zadání bakalářské/diplomové práce. Posuzujte pouze 

dostatečnost či nedostatečnost toho, co je v práci obsaženo, z hlediska stanovených 



a dosažených cílů. Nepopisujte obsah práce a jejích částí, zaměřte se prosím pouze 

na hodnocení a připomínky.  

 

Odborná úroveň práce 
Na tomto místě vypište v bodech silné a slabé stránky (pozitiva a slabiny) práce. V případě BP 
se zaměřte na vhodnost zvolených restaurátorských postupů, úroveň jejich provedení             
a kvalitu dokumentace, u DP posuzujte především její přínos v oboru, úroveň popisu                
a interpretace výsledků badatelské činnosti teoretické části práce a také vhodnost zvolených 
restaurátorských postupů, úroveň jejich provedení a kvalitu dokumentace u praktické části 
práce.   

 

Metodická úroveň bakalářské/diplomové práce, kvalita práce s literaturou a prameny 

Hodnoťte, zdali jsou použité metody (teoretické, empirické) jasně formulovány? Co bylo 
předmětem výzkumu (v případě DP) a jak probíhal vč. jeho zpracování. Popis výzkumné 
metody musí obsahovat použité nástroje, materiály a posloupnost učiněných kroků 
při zkoumání. 
Posuďte, zda v práci byly či nebyly použity primární prameny anebo publikace vztahující se 
k řešenému tématu. 

 

Formální úprava bakalářské/diplomové práce a její jazyková úroveň 

Zaměřte se na posouzení dodržení obecných formálních požadavků pro BP a DP. Požadavky na 
formální úpravu bakalářské/diplomové práce jsou obsaženy v organizačních pokynech pro psaní 
bakalářských/diplomových prací (viz https://fr.upce.cz/fr/studium/zaverecne-prace-
studentu.html). Dále hodnoťte úroveň odborného jazyka, vhodnost použité terminologie                  
a srozumitelnost textu.   

 

 

Další připomínky/dotazy 

U bakalářských a diplomových prací pokládá oponent otázky; vedoucí kvalifikační práce 
otázky pokládat nemusí (ale může). Otázky by se měly primárně vztahovat k obsahu práce 
(respektive k tomu, co v ní dle posuzovatele chybí). 
 
Závěrečné hodnocení 
Pozitiva a slabiny práce. Navrhněte hodnocení BP/DP. 
 
 
 

https://fr.upce.cz/fr/studium/zaverecne-prace-studentu.html
https://fr.upce.cz/fr/studium/zaverecne-prace-studentu.html

