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Cíl práce: 
Hlavním cílem práce bylo uvedení do problematiky pl'!sobení klimatických podmínek 

na strukturu papíru. Práce se měla zabývat vlivem klimatických podmínek na papírové 
dokumenty v kontextu s obecnými vlastnostmi papíru, s dllrazem na kvalitu vzduchu 
v depozitářích. Měly být rozebrány nevhodné klimatické podmínky v prostředí depozitářl'! a 
jejich škodlivé pllsobení na papír. Měly být také doporučeny postupy ochrany papírových 
dokumentll před vlivem klimatických podmínek a preventivní péče v depozitářích. 

Shoda se zadáním bakalářského úkolu: 
Zadání předkládané bakalářské práce bylo splněno ve struktuře i obsahu. 

Struktura práce: 
Práce je členěna do pěti celkl'!, z nichž první se zabývá krátkým úvodem. Navazuje na 

něj kapitola o fyzikálních, mechanických i optických vlastnostech papíru. Třetí kapitola je 
zaměřena na vymezení vhodných klimatických podm ínek depozitářll. Čtvrtá kapitola pak 
shrnuje nevhodné klimatické podmínky a jejich pl'!sobení na papír. Pátá kapitola je věnována 
ochraně papírových dokumentl'! před nepříznivými vlivy klimatických podmínek a preventivní 
péči. Text je ukončen krátkým závěrem. 

Autorka předkládané bakalářské práce zachytila hlavní problémy a stručně 

charakterizovala základní problematiku. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka předkládané bakalářské práce se nespokojila pouze s omezenyml 

informačními zdroji v češtině, ale pracovala i s nejnovější zahraniční literaturou. Nejasné je 
snad jen použití poznámek pod čarou (celkem 15), které nezrcadlí všech 46 titull'! uvedených 
v seznamu použité literatury. Z textu není patrné, zda se jedná jen o ojedinělé odkazy na 
použitou literaturu či o převzaté přesné citáty částí textu z odborné literatury. 

Stylistická úroveň práce: 
Práce je psána odborným stylem a gramaticky správně. Autorka používá odbornou 

terminologii. 

Formální úprava práce: 
K formální úpravě předkládané bakalářské práce nemám připomínek. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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