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1. Samostatnost uchazeče 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 3 
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1 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče 

1 

 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

 

Vývoj metod analýzy uměleckých děl je velmi zajímavým, leč poměrně obtížným odvětvím, 

protože zahrnuje nejen stránku analyticko-chemickou, ale i nelehkou komunikaci s restaurátory a 

umělci. Získání reprezentativních vzorků, a to v dostatečném množství, je prakticky nemožné. Ve 

stejné situaci byl student na počátku práce, která byla koncipována jako společná s některými 

pracovišti na VŠCHT. Skutečnost ale byla nakonec jiná a celá práce byla provedena na PřF. 

Zvolený úkol se ukázal jako příliš široký a to se projevilo i na průběhu a kvalitě práce. Kromě 

tohoto problému se dále ukázalo, že „referenční“ materiály, které si student na vlastní náklady a 

vlastní píli sehnal, jsou velmi komplexní. Publikované metody úpravy vzorků uměleckých děl se 

ukázaly jako nepříliš vhodné či fungující na vybrané materiály a vzorky. Proto je potřeba pohlížet 

na dosažené výsledky jako na předběžné a představující základ a motivaci další práce. Pro získání 

kvalitních výsledků v této oblasti je potřeba velkých zkušeností v analytice velké skupiny 

komplexních materiálů. I přes vylíčené nesnáze se podařilo některé úkoly splnit. K tomu student 

vyvinul při řešení diplomové práce poměrně velkou aktivitu při testování a užití relativně velké 

skupiny analytických metod a postupů. Student se musel v průběhu své diplomové práce seznámit 

s řadou technik z oblasti (mikro)extrakcí a zvládnout technické záludnosti těchto postupů. Student 

pracoval velmi samostatně, a to ve všech fázích řešení práce. Přístup k řešení práce byl velmi 

iniciativní a pracovitý. Sepisování práce proběhlo poměrně obtížně a z důvodů časové tísně v ne 

zcela předpokládané kvalitě. Celkové hodnocení její práce je přesto kladné. 
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