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FORMULÁŘ PRO PRÁCI V TERÉNU – PŘEDAKVIZIČNÍ DOTAZNÍK 

 

Údaj  Hodnota údaje   

(úplnost)  

Úplný = 2 / 

Částečný = 1/  

Chybí  = 0 

1/ Předmět   

Označení předmětu (co to je?):    

Oficiální (výrobní) označení předmětu:   

 

výrobní název: 

značka:   

typ: 

série: 

jiné identifikátory:   

 

Pohon předmětu:    

Popis předmětu – jeho funkce (k čemu sloužil?):  

Rozměry:   

Váha:   

Možnosti transportu (jaké?):  

Fyzický stav:   

nový   

zachovalý  

opotřebovaný  

poškozený (bližší popis): 
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chybějící části (bližší popis):  

torzo (bližší popis):  

Četnost výskytu: 

rarita (zcela výjimečný) 

unikátní předmět (vzácný, např. prototyp) 

relikt (ojedinělý zástupce jevu) 

exemplum (běžný zástupce jevu) 

umělecké dílo 

 

 

Nutnost konzervátorsko restaurátorského zásahu: ANO / NE  

Popis předpokládaného ko-re zásahu:    

Materiálové složení:   

Součásti u souboru věcí (popis):   

2/ Zhotovitel   

Jméno/název zhotovitele předmětu:   

Datace zhotovení:  

Lokace zhotovení:  

Jiné:   

3/ Uživatel   

Jméno/název uživatele předmětu:   
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Datace užívání:  

Lokace užívání:  

Vztah uživatele k předmětu:   

K čemu předmět používal:   

Jiné:   

4/ Majitel  

  

 

Jméno/název majitele předmětu:   

Kdy předmět získal:   

Jakou cestou předmět získal:   

Vztah majitele/ů k předmětu:   

Lokace:   

Jiné:   

5/ Významné události  

Významné události spojené s předmětem:    

 

Významné události spojené se zhotovitelem: 

 

 

Významné události spojené s uživatelem:  
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Významné události spojené s majitelem:   

6/ Průvodní dokumentace získaná s předmětem (popis, místo uložení)  

   

originální (výrobní, provozní, návod k použití): 

 

dokumentace dobová: fotografie aj.  

 

nově pořízená:   

 

 

 

Celkové skóre  

 

Vyhodnocení:  

převažuje hodnocení 0 = předmět bez vypovídací schopnosti 

převažuje hodnocení 1 = předmět s omezenou vypovídací schopností, nutný další výzkum 

rovnoměrné zastoupení hodnocení 1 a 2 = předmět s potenciálem pro autentickou vypovídací 

schopnost po doplnění výzkumu    

převažuje hodnocení 2 = předmět s autentickou vypovídací schopností 

 

 

 

Vyplnil: ……………………………..   Datum a místo:  ……………………………………………………….. 


