Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a
souvisejících materiálů v akademickém roce 2015/2016
DĚJINY UMĚNÍ
01/ Antické umění
Feidias – římský sochařský portrét a reliéfní práce
základní architektonické řády
02/ Raně křesťanské umění
ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) – významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)
sochařské práce (sarkofágy, architektonické články)
03/ Románské umění v západní Evropě a v českých zemích
klášterní a poutní kostely (charakteristické rysy, významné lokality)
sochařství: typy prací, ikonografie (významné lokality)
04/ Gotické umění v západní Evropě
katedrály: typy staveb – stylový a chronologický vývoj (významné lokality)
fenomén "katedrální huť"
sochařství: druhy prací, náměty, styly (významné lokality)
05/ Itálie v období gotiky
charakter italské gotiky – Arnolfo di Cambio
sochařství: Arnolfo di Cambio – Nicollo a Giovanni Pisanové – Andrea Pisano
06/ Gotická architektura a sochařství v českých zemích (1250-1360)
architektura: typy, charakteristika a vývoj (raná gotika: cisterciáci a žebravé řády – období Jana Lucemburského (lineární styl)
– Matyáš z Arrasu)
sochařství: počátky (trůnící madony, krucifixy) – období Jana Lucemburského (Mistr michelské madony a práce kolem roku
1350)
07/ Petr Parléř a krásný sloh (1360–1420)
architektonické a sochařské dílo Petra Parléře
sochařství: počátky krásného slohu (Týnský portál) – krásně slohové madony (dvě základní linie a jejich charakteristika)
08/ Umění 15. století v Itálii
charakteristiky slohu (kult antiky, gotizující vlivy, centrální perspektiva)
sochařství: Lorenzo Ghiberti – Donatello – Luca della Robbia – Andrea del Verrocchio
významné realizace na poli architektury (Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti) a malířství (Masaccio – Paolo Uccello –
Piero della Francesca)
09/ Malířství 15. a 1. poloviny 16. století v Záalpí
pozdně gotický hyperrealismus: Jan van Eyck – Hieronymus Bosch – Albrecht Dürer – Pieter Bruegel
10/ Benedikt Ried – Anton Pilgram – Mistr litoměřického oltáře
11/ Počátky renesance v Čechách a na Moravě (1490–1520)
Benedikt Ried a stavby na Pražském hradě – Morava (Tovačov, Moravská Třebová)
12/ Leonardo da Vinci – Raffael Santi
13/ Michelangelo Buonarotti
architektura – sochařství – malířství – rodina Medici – papežští zaměstnavatelé
14/ Architektura 16. století v Itálii
Donato Bramante – Michelangelo Buonarotti
pozdní manýrismus a nové motivy: Jacopo da Vignola – Andrea Palladio
15/ Benvenuto Cellini – Giovanni da Bologna
"figura serpentinata" – bronz jako hlavní materiál – kabinetní práce – kolosální sochy
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16/ Architektura 16. století v českých zemích
typy, charakteristika a vývoj: zámecké rezidence a sakrální stavby
letohrádek královny Anny a letohrádek Hvězda
osobnosti doby: Bonifác Wolmut – Ullrico Aostalli
17/ Umění na dvoře Rudolfa II.
charakteristika epochy, typy zakázek
architektura: G. M. Fillipi
sochařství: H. Mont, A. de Vries
18/ Gian Lorenzo Bernini
19/ Sochařství 17. a 18. století v Evropě
Francois Duquesnoy – Alessandro Algardi – Francois Girardon – Pierre Puget – Balthasar Permoser – Georg Raphael Donner –
Franz Xaver Messerchmidt
20/ Architektura 17. a 18. století v Evropě
Gian Lorenzo Bernini – Francesco Borromini – Guarino Guarini – Christopher Wren – Johann Bernhard Fischer von Erlach
21/ Caravaggio – Petrus Paulus Rubens – Rembrandt
22/ Umění 17. století v českých zemích
charakteristika stylu, druhy zakázek
architektura: Carlo Lurago – Francesco Caratti – Jean Baptiste Mathey
malířství: Karel Škréta
23/ Sochařství 17. století
Jan Jiří Bendl – Jan Jiří Hoffmann – Ottavio Mosto – Baldassare Fontana
24/ Umění 18. století v českých zemích
architektura: tzv. "radikální skupina" (Smiřice, Praha, Cheb, Nová Paka – Kryštof Dientzenhofer a další) – Jan Blažej SantiniAichel
malířství: Petr Brandl
25/ Ferdinand Maxmilián Brokof
26/ Matyáš Bernard Braun a jeho následovníci
27/ Umění 19. století v Evropě
architektura – sochařství: základní stylové dělení (romantismus, realismus, historismus), hlavní témata, významná díla a
osobnosti doby
28/ Umění 19. století v českých zemích
architektura – sochařství: základní stylové dělení (romantismus, realismus, historismus), hlavní témata, významná díla a
osobnosti doby
29/ Umění 20. století v Evropě
architektura – sochařství: základní stylové dělení (–ismy), hlavní témata, významná díla a osobnosti doby
30/ Umění 20. století v českých zemích
architektura – sochařství: základní stylové dělení (–ismy), hlavní témata, významná díla a osobnosti doby
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literatura k dějinám evropského umění
René Huyghe (ed.), Umění starověku. Praha 1969.
René Huyghe (ed.), Umění středověku. Praha 1970.
René Huyghe (ed.), Umění renesance a baroku. Praha 1970.
José Pijoán, Dějiny umění 2-10. Praha 1970 ad.
Rolf Toman (ed.), Gotika. Praha 2000.
Rolf Toman (ed.), Umění italské renesance. Praha 2000.
Rolf Toman (ed.), Baroko. Praha 1999.
Oldřich J. Blažíček, Raffael. Praha 1982.
Oldřich J. Blažíček, Michelangelo. Praha 1975.
Oldřich J. Blažíček, Gianlorenzo Bernini. Praha 1964.
Jaromír Neumann, Pieter Bruegel. Praha 1965.
Milan Togner, Sandro Boticelli. Praha 1994.
Hana Volavková, Hieronymus Bosch. Praha 1974.
Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005
Jarmila Vacková, Odpovědi obrazů: mistři starého Nizozemí, Praha 2001
Jan Bouzek, Řeč umění a archaické filosofie, Praha 1995
Suger, Skutky opata Sugera, Praha 2003

literatura k dějinám umění v českých zemích
Dějiny českého výtvarného umění I/1,2. Praha 1984.
Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Praha 1989.
Emanuel Poche a kolektiv, Čtvero knihy o Praze. Praha 1978–1988.
Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Maxmilián Brokof. Praha 1986.
Eliška Fučíková (ed.), Umění na dvoře Rudolfa II. Praha 1991.
Mojmír Horyna, Dientzenhoferové. Praha 1998.
Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998.
Klára Benešovská, Katedrála sv. Víta, Praha 1994.
Ivo Kořán, Braunové. Praha 1999.
Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970.Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735. Katalog výstavy. Praha 1968.
Jaromír Neumann, Škrétové. Praha 2000.
Ivo Hlobil - Eduard Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
Jaromír Homolka – Josef Krása – Václav Mencl…, Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526). Praha 1978.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, II. Praha 1995.
Albert Kutal, České gotické sochařství 1350-1450. Praha 1962.
Antonín Matějček a kolektiv, Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450. Praha 1950.
Anežka Merhautová - Dušan Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.
Jaroslav Pešina, Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550. Praha 1950.
P. Gőssel, P. G. Leuthäuserová, Architektura 20. století. Praha 2003.
A. Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart 2002.
V. Tetiva, České malířství a sochařství 2. poloviny 20. stol. (ze sbírek Alšovy jihočeské galérie). Alšova jihočeská galérie Hluboká
nad Vltavou 1991. (katalog výstavy)
Pavel Preiss, Giuseppe Arcimboldo. Praha 1967.
Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Praha 1986.

Vypisuje: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.
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TECHNIKY RESTAUROVÁNÍ
1. Průzkum
Umělecko-historický, technologický, provádění sondáže, dokumentace, lokalizace problémů
2. Koncepce restaurátorského zásahu, vyhodnocení průzkumu, návrh technologií a postupu prací.
3. Čištění
Metody čištění mechanické, chemické, fyzikální, jejich specifické výsledky a problémy v oblasti tvaru a možnosti
jeho uchování.
Problematika jednotlivých způsobů čištění a jejich vztah k celkové koncepci restaurátorského zásahu. Nutná míra
čištění, uchování historických úprav, návaznost na konzervační úpravy.
Možnosti posouzení výsledku zkoušek čištění.
4. Spoje
Konstrukce a rekonstrukce spojů, lepení, vhodné materiály a způsoby provedení
Problematika jejich užití ve vztahu k celkové koncepci restaurátorského zásahu, k budoucímu režimu a využití
památky.
5. Konsolidace
Základní typy materiálů používaných ke zpevňování kamene a maltových materiálů a způsoby jejich aplikace
Problematika jejich užití ve vztahu k celkové koncepci restaurátorského zásahu, k budoucímu režimu a využití
památky
6. Tmelení a doplňování
Základní typy materiálů používaných pro plastické retuše a doplňky, jejich specifické tvárné vlastnosti
Problematika užití plastických retuší a zásahů ve vztahu k celkové koncepci restaurátorského zásahu, k budoucímu
režimu a využití památky a způsobu její interpretace a prezentace
7. Barevná retuše
Základní typy barevných retuší, jejich materiály a způsoby provedení
Uchování a retuše starších povrchových úprav
Památková koncepce, interpretace a prezentace díla
8. Konzervace
Možnosti ochrany sochařského díla
Základní typy konzervačních prostředků a jejich specifické vlastnosti
Problematika jejich využití ve vztahu k celkové koncepci restaurátorského zásahu, k budoucímu režimu a využití
památky
9. Restaurátorská zpráva
Obsah: průzkum, návrh postupu prací, vyhodnocení užitých technologických postupů, materiálů a technik
Dokumentace, způsoby dokumentace postupu restaurátorských prací
10. Doporučený režim pro další uchování památky a preventivní konzervace
Možnosti neinvazivní ochrany sochařských děl
Režim památky po restaurování

Vypisuje: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D
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TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ
1. Rozdělení hornin a jejich základní vlastnosti
2. Sedimentární horniny, základní charakteristika, vlastnosti, hlavní zástupci
3. Vulkanické a metamorfované horniny, základní charakteristika, vlastnosti, hlavní zástupci
4. Sádra - základní charakteristika, vlastnosti, použití
5. Vápno - základní charakteristika, vlastnosti, použití
6. Hydraulická minerální pojiva - základní charakteristika, vlastnosti, použití
7. Transport vody v porézních anorganických materiálech - princip kapilárního vzlínání, migrace vody v porézních
materiálech, zdroje vlhkosti
8. Koroze anorganických porézních materiálů - rozdělení hlavních příčin a jejich základní charakteristika, hlavní
důsledky
9. Fyzikálně-mechanické poškození porézních materiálů - mechanické namáhání, tepelná roztažnost, působení
mrazu, působení vodorozpustných solí
10. Poškození v důsledku působení vodorozpustných solí - mechanizmy destruktivního vlivu, jeho následky, zdroje
solí
11. Chemická koroze porézních anorganických materiálů - hlavní atmosférické škodliviny a jejich vliv na porézní
anorganické materiály
12. Pigmenty - rozdělení, základní charakteristika, použití.
13. Přírodní látky (pojiva) - rozdělení, složení, základní vlastnosti, použití
14. Čištění kamene - hlavní zásady; rozdělení jednotlivých metod
15. Čistící metody pomocí vody - popis jednotlivých metod, jejich princip, výhody a nevýhody
16. Mechanické metody čištění, abrazivní metody čištění a čištění pomocí laseru
- popis jednotlivých metod, jejich princip, výhody a nevýhody
17. Chemické metody čištění - popis jednotlivých metod, jejich princip, výhody a nevýhody
18. Možnosti omezení vlivu vodorozpustných solí
19. Zpevňování kamene - principy a zásady, způsoby impregnace
20. Anorganické zpevňovací prostředky - základní charakteristika jednotlivých prostředků a jejich vlastnosti
21. Organické zpevňovací prostředky - základní charakteristika jednotlivých prostředků a jejich vlastnosti
22. Organokřemičité zpevňovací prostředky - základní charakteristika jednotlivých prostředků a jejich vlastnosti
23. Hydrofobizace - principy, hydrofobizační prostředky a jejich vlastnosti

Vypisuje: Ing. Karol Bayer

