Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206T131 Restaurování a konzervace
uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících
podložkách v akademickém roce 2015/2016
V rámci státní závěrečné zkoušky budou komisí pokládány dílčí otázky z níže uvedených okruhů.
Komise zpravidla klade otázky tak, aby souvisely a upřesňovaly problematiku diplomové práce v její
praktické i teoretické rovině.
DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY A PÉČE O PAMÁTKY
1. Grafické techniky
tisk z výšky: počátky evropského dřevořezu 15. – 17. století, šrotový tisk, olovoryt, originální
zinkografie, techniky dřevorytu – vznik a rozvoj v 19. stol., význační umělci.
tisk z hloubky: mědirytina, lept, akvatinta, vernis mou, rezerváž, mezzotinta, vývoj technik, dobové
zařazení, osobnosti
tisk z plochy: kamenotisk – litografie, agrafie, ofset, serigrafie, monotypie, šablonová malba –
pochoir, cliché verre
2. Počátky knižní kultury, počátky knižní produkce v Čechách a na Moravě do konce 15. stol.
Typologie knižní vazby, knižního bloku, iluminace, knihtisk obsahová stránka, nejvýznamnější knihy a
jejich charakteristika.
3. Vynález knihtisku a knihtisk v Čechách 16. - 18. stol.
Předchůdci knihtisku, deskotisky, blokové knihy, J. Gutenberg. Významní nakladatelé, tiskaři a knihaři
české a světové provenience.
4. Knižní tvorba 17. – 19. století
Knižní tvorba světová, knižní tvorba v Čechách a na Moravě. Význační typografové, knihtiskaři,
ilustrace, knihaři. Druhy tištěné literatury, význačné osobnosti, typologická a typografická stránka,
koncepce knižního bloku a knižní vazby ve světě a v českých zemích, význačné osobnosti
5. Počátky české moderní knižní tvorby a ilustrace
Anglické hnutí Arts and Crafts Movement (Ruskin, Morris) a jejich vliv na české prostředí. Konec 19. –
počátek 20. Století (do roku 1918), Z. Braunerová. A. Procházka a Moderní revue – význam pro rozvoj
české kultury. J. Váchal, K. Dyrynk, V. Preissig, F. Kobliha, F. Bílek.
6. Česká ilustrace a kniha ve 20. století
Od 20. let do konce století. Česká bibliofilie, charakteristika, výrazné osobnosti, ilustrátoři,
vydavatelé, významné edice. Osobnosti české typografie 20. století.
7. Dějiny písma a typografie
Vývoj písma, tisková písma, první tiskové techniky, knihtisk, digitální tisk.
Techniky tisku užívané v polygrafickém průmyslu
8. Vznik a počátky evropské fotografie
9. Významné osobnosti české fotografie
10. Principy základních tiskových technik
(knihtisk, flexotisk, ofset, hlubotisk, sítotisk). Polygrafické materiály. Reprodukce obrazu, aditivní a
subtraktivní míšení barev, autotypické síťování, náhled, nátisk. Příprava tiskových forem. Tiskové
stroje (archové, kotoučové), funkční části strojů.
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TECHNIKY RESTAUROVÁNÍ
1. Etický kodex restaurátora. Odborná terminologie, vymezení pojmů, literatura.
2. Systémy ukládání, citlivost písemných památek na světlo a obecné podmínky ochrany, klimatické
podmínky, manipulace s písemnými památkami.
3. Kompletní rozsah restaurátorských a konzervátorských zásahů od průzkumu památky,
vyhodnocení analýz, vypracování restaurátorského záměru.
4. Konzervování a restaurování papíru – dezinfekce, čištění, problematika bělení, odkyselování,
zpevňování, lepení, opravy, rovnání, retuše, řešení otázky adjustace a ochrany.
5. Metody konzervování a restaurování vazebných usní a pergamenu.
6. Konzervování a restaurování pergamenových listin.
7. Metody konzervování a restaurování pečetí – vývoj metod konzervování a restaurování pečetí,
historie pečetí, čištění, slepování.
8. Metody konzervování a restaurování historických a novodobých záznamových prostředků – tuše,
železogalové inkousty, pigmenty, barviva, razítkové barvy, náplně do kuličkových per.
9. Konzervování a restaurování knižní vazby – restaurování bez rozebrání knihy, komplexní
restaurování, restaurování knižního kování.
10. Metody ochrany fotografických dokumentů – struktura fotografických materiálů, degradace
fotografických materiálů, uložení.
11. Restaurování fotografických materiálů.

Vypisuje: Mgr. Bc. Radomír Slovik
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CHEMICKÁ TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ A NAUKA O MATERIÁLECH

1.

Chemická a nadmolekulární struktura celulózy, hemicelulóz a ligninu. Chemické mechanismy
degradace papíru: hydrolýza, oxidace, síťování a fotodegradace

2.

Biologická degradace papírů: mikroorganizmy, hmyz, hlodavci. Způsoby dezinfekce, dezinfekční
látky

3.

Chemické složení a struktura kůže, aminokyseliny, bílkoviny

4.

Degradace usní a pergamenu: vnitřní a vnější faktory, chemická, fyzikálně mechanická,
biologická degradace

5.

Podmínky ukládání dokumentů, jejich regulace a úložné systémy. (Klimatické podmínky,
světelné podmínky, plynné a prachové znečištění)

6.

Látky používané pro čištění (bělení) a odkyselování papíru

7.

Přírodní a syntetická pojiva užívaná při restaurování a konzervaci dokumentů na bázi papíru a
kůže a pergamenu

8.

Vlastnosti polymerních látek

9.

Konzervace záznamových prostředků: trvalá a dočasná fixace barevné vrstvy, konzervace
dokumentů s železogalovými inkousty

10.

Historické fotografické techniky a filmové podložky – jejich identifikace a typická poškození.

11.

Degradační faktory fotografických materiálů a filmových podložek Klimatické podmínky
doporučované a složení obalových materiálů pro dlouhodobé uložení fotografických a
filmových materiálů. Zásady manipulace a vystavování fotografických materiálů

Vypisuje: Ing. Alena Hurtová

