Fakulta restaurování

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ
doruèovací adresa
sídlo dìkanátu/studijního oddìlení
telefon
– dìkanát
– studijní oddìlení
fax
e-mail
www stránky

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
466 036 590
466 036 595
461 612 565
dekanat.fr@upce.cz
http://www.uni-pardubice.cz

INFORMACE O FAKULTÌ
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla zaloena v roce 2005. Svými
vzdìlávacími, vìdeckými a umìleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektù zamìøených na záchranu kulturního fondu Èeské republiky i mezinárodních navazuje na èinnosti pìstované
v Litomyšli od roku 1993. Je jedním z mála univerzitních pracoviš, které
zabezpeèují výchovu vysokoškolsky vzdìlaných restaurátorù.
Cílem akreditovaného studijního programu Výtvarná umìní, pìstovaného ve
ètyøech oborech, je pøipravit odborníky v oblasti restaurování a konzervace
památek na rùzných podlokách, vzdìlaných jak v oblasti umìlecké, výtvarného a uitého umìní, historie umìní, ale i øemeslnì zdatných, kteøí mají dostateèné znalosti i v pøírodních vìdách, chemických technologiích a pøíbuzných oborech a vyuívají soudobé poznatky a moderní metody v konzervaèních technikách. Dùraz je rovnì kladen na etické a estetické aspekty
restaurování, památkové péèe a znalosti legislativy.
Absolventi jsou odbornì pøipraveni na nároènou dráhu samostatného restaurátora a konzervátora umìleckých a øemeslných dìl, pøièem jsou vedeni jak
pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci vedoucích restaurátorských
týmù peèujících o kulturní památky, sbírkové pøedmìty muzeí a galerií, pøípadnì o vzácné fondy archivù a knihoven. Vzhledem k péèi, která je vìnována jazykovým znalostem studentù a jejich úèasti na mezinárodních projektech restaurování, dává jejich dosaená kvalifikace vynikající pøedpoklady
pro uplatnìní pøi obnovì a uchovávání umìleckých a architektonických
památek i v mezinárodním mìøítku.
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Studijní program/obor

Forma

Titul

R

OPP

U/P

P

BcA.

4

4

19/4

P

BcA.

4

4

7/1

P

BcA.

4

4

15/2

P

BcA.

4

4

12/3

Restaurování a konzervace nástìnné
P
malby, sochaøských dìl a povrchù
architektury
Restaurování a konzervace dìl písemné P
kultury

MgA.

2

5

10/5

MgA.

2

5

6/6

B8206 Výtvarná umìní
Restaurování a konzervace kamene
a souvisejících materiálù
Restaurování a konzervace nástìnné
malby a sgrafita
Restaurování a konzervace papíru,
kniní vazby a dokumentù
Restaurování a konzervace umìleckých
dìl na papíru a souvisejících materiálech

N8206 Výtvarná umìní

R = standardní doba studia v rocích, OPP = odhad poètu pøijímaných pro akademický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k poètu pøijatých
pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní forma studia, K =
kombinovaná forma studia, BcA. = bakaláø umìní, MgA. = magistr umìní, Ph.D. =
doktor

DÙLEITÁ DATA
Den otevøených dveøí:
27. 11. 2009
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Akce probìhne mezi 9 a 16 hodinou v sídle fakulty.
Program:
v 10 hodin se uskuteèní spoleèná informace v ateliéru výtvarné pøípravy,
od 11 hodin bude následovat prohlídka ateliérù.
Pro zájemce budou k dispozici tištìné informace
studijním programu a jeho jednotlivých oborech.
Uzávìrka pøihlášek:
pro bakaláøské programy
pro navazující magisterské programy
Pøijímací zkoušky:
do bakaláøských programù
do navazujících magisterských programù
Pøípravné kurzy (plenér):
termín konání

o fakultì, o uskuteèòovaném

22. 1. 2010
22. 1. 2010
9. 2. 2010 – 12. 2. 2010
10. 2. 2010
10. 9. 2010 – 17. 9. 2010

Veškeré aktuální informace o konání a podmínkách pøijímacího øízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu budou vèas k dispozici na www stránkách fakulty.
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Forma pøihlášky:
písemnì/elektronicky

papírová pøihláška
na tiskopisu „Pøihláška ke studiu na
vysoké škole” nebo
elektronická pøihláška na adrese
http://eprihlaska.upce.cz – kromì
domácích prací
Adresa pro zaslání písemné pøihlášky,
Fakulta restaurování
popøípadì adresy na poštovní poukázce: Univerzita Pardubice
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Administrativní poplatek:
500,– Kè
Název úètu adresáta:
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Název penìního ústavu:
KB Pardubice
Èíslo úètu:
37030561/0100
Variabilní symbol:
2920
Konstantní symbol:
pro platbu sloenkou – 379
pro bezhotovostní platbu – 308
Specifický symbol:
oborové èíslo uchazeèe (pouze pro
e-pøihlášku)

Pøihlášku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou
E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihlášky je
oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihlášky. Registraci
e-pøihlášky lze po pøijetí platby následnì na stejné internetové adrese
zkontrolovat.
2. na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Na vyádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì
získat pøi dnech otevøených dveøí, které pro zájemce o studium fakulty poøádají.
Poplatek ve výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové pøihlášky je rodné èíslo uchazeèe.
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U obou typù pøihlášek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol
2920
konstantní symbol 379 pro sloenku,
308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol
oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihlášku
rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihlášku
pøevodová pošta
Pardubice 530 02.
Pøihlášky (oba typy) se podávají v písemné podobì na adresu fakulty.
K pøihlášce je nutno doloit:
– ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení,
– seznam pøeètené odborné literatury,
– motivaèní dopis (øádnì podepsaný), jeho obhajoba bude souèástí závìreèného pohovoru.
V pøípadì, e jste studentem 4. roèníku støední školy, doloíte ovìøenou kopii
vysvìdèení za 1. pololetí 4. roèníku a doklad o termínu konání maturitní
zkoušky.
Ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení doloíte v pøípadì pøijetí ke studiu po
vykonání maturitní zkoušky.
Kromì toho uchazeèi všech oborù bakaláøského studijního programu pøedloí své domácí práce, a to pøed pøijímacími zkouškami v období od 18. 1. 22. 1. 2010. Pozdìji dodané práce nebudou zaøazeny do hodnocení. Ze
závaných dùvodù lze telefonicky dohodnout jiný termín dodání prací.
Domácí práce je nutné pøedloit v následujícím rozsahu:
– pro studijní obor Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálù:
– kresba hlavy (min. 5 ks),
– kresba figury (min. 3 ks),
– modelování hlavy (2 ks),
– kopie hlavy (1 ks) – je moné dodat pouze 1 ks hlavy, ostatní 2 ks
na fotografiích (formát 18 x 24) – fotografie pøesvìdèivì dokumentující pøedkládané dílo;
– pro studijní obor Restaurování a konzervace nástìnné malby a sgrafita:
– malované zátiší, malovaná krajina – na papíøe (5 + 5 ks min. A1),
– kresba – portrét, figura (3 ks min. A1 + 3 ks min. A0),
– perspektivní kresba 3 tìles v kompozici A2: dutý válec, kostka, talíø,
– kresebná kopie (min. 3 ks),
– libovolné práce (1 ks kresba, 1ks malba);
– pro studijní obor Restaurování a konzervace papíru, kniní vazby a dokumentù:
– kresba zátiší (min. 5 ks),
– kresba hlavy (min. 5 ks),
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–
–
–
–

kresba tuší (min. 5 ks),
kopie textu – písma – tuš (3 ks),
barevná kopie iniciály (3 ks),
libovolná práce;

– pro studijní obor Restaurování a konzervace umìleckých dìl na papíru
a materiálech:
– malované zátiší, malovaná krajina – na papíøe
(min. 5 + 5 ks – min. A2),
– kresba – portrét, figura (min. 5 + 5 ks – A1),
– kresebná kopie (min. 5 ks),
– kopie malby – na papíøe (min. 3 ks),
– vítána je grafika provedená nìkterou z grafických technik
(tisk z hloubky, výšky, plochy).
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ DO BAKALÁØSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU
Kritéria a podmínky pøijetí:
K základním kritériím a podmínkám pro pøijetí patøí:
– ukonèení støední školy s maturitou,
– pøedloení domácích prací návaznì na pøihlášku,
– splnìní podmínek pøijímacích zkoušek, a to jak èásti talentové, tak èásti
teoretické.
Hodnocení uchazeèù bude po jednolitých èástech zkoušky øazeno do poøadí. Pøijati
budou uchazeèi s nejlepšími výsledky podle plánového poètu pøijímaných studentù
podle jednotlivých studijních oborù.

Organizace zkoušek:
Pøijímací zkoušky budou probíhat 4 dny.
Konkrétní zpùsob a rozvrh pøijímacích zkoušek bude zveøejnìn na úøední desce
Fakulty restaurování a na www.uni-pardubice.cz do 4. 12. 2009.
Pøijímací zkoušky mají èást talentovou a èást teoretickou.
Upozornìní:
Bìhem pøijímacích zkoušek škola uchazeèùm ubytování nezajišuje. Monosti
ubytování v Litomyšli:
Hotel Zlatá hvìzda, telefon: 461 615 338
Hotel Dalibor, telefon: 461 615 921
Pension Bludièka, telefon: 461 619 115
Pension Petra, telefon: 461 613 061
ATC Primátor, telefon: 461 612 238
Informaèní centrum Litomyšl: 461 612 161
viz níe
Obsah zkoušek:

Bliší informace k obìma èástem zkoušky a potøebným pomùckám podle jednotlivých oborù:
TALENTOVÁ ZKOUŠKA:
pro studijní obor Restaurování a konzervace kamene a souvisejících
materiálù
kresba hlavy, rekonstrukce plastického modelu (v hlínì), sochaøský portrét
(v hlínì), technický výkres jednoduchého objektu
Pomùcky, které si uchazeè pøinese ke zkouškám:
pomùcky pro modelování v hlínì (dle vlastního uváení a potøeb), uhel a rudka, plastická guma, fixírka, fixativ, pevná podloka A2, pravítko, kruítko,
tvrdou tuku
pro studijní obor Restaurování a konzervace nástìnné malby a
sgrafita
kresba hlavy, kresba sedící figury, malba zátiší, kresba architektonické kompozice (nebo zátiší), kopie podle pøedlohy
Pomùcky, které si uchazeè pøinese ke zkouškám:
kreslicí potøeby: mìkká a tvrdá tuka, pøírodní uhel a rudka, plastická guma,
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fixírka, fixativ, perko s násadou, tuš, štìtce, akvarel, tempera (pastel), nádobka na vodu, pevná podloka A2, polní stojan, retušovací štìtec è. 3 a è. 6,
pravítko, øezák na papír
pro studijní obor Restaurování a konzervace papíru, kniní vazby
a dokumentù
kresba zátiší, kresba portrétu, zhotovení trojrozmìrného pøedmìtu z papíru,
dokumentaèní kresba, barevná kopie iniciály s rukopisným textem
Pomùcky, které si uchazeè pøinese ke zkouškám:
tuky, uhel, rudka, øezák na papír, nùky, pravítko, knihaøská kostka, akvarelové barvy, ploché pero na psaní písma, tuš, retušovací štìtec špièatý malý,
desky A2 nebo pevná podloka A2
pro studijní obor Restaurování a konzervace umìleckých dìl na
papíru a souvisejících materiálech
kresba portrétu, kresba zátiší, malba zátiší, barevná kopie, perspektivní
kresba.
Pomùcky, které si uchazeè pøinese ke zkouškám:
kreslicí potøeby: mìkká a tvrdá tuka, pøírodní uhel a rudka, plastická guma,
fixírka, fixativ, perko s násadou, tuš, štìtce, akvarel, tempera (pastel), nádobka na vodu, pevná podloka A2, polní stojan, retušovací štìtec è. 3 a è. 6,
pravítko, øezák na papír.
TEORETICKÁ ZKOUŠKA:
– písemný test z dìjin umìní a písemný test z chemie,
– závìreèný ústní pohovor, který se bude týkat všeobecné kulturní orientace
(historie umìní, orientace v oboru a památkové péèe).
Okruhy otázek z chemie k pøijímacím zkouškám:
stavba látek; orientace v periodické soustavì prvkù; názvosloví anorganických a organických slouèenin; kyseliny a zásady; kyselost a zásaditost roztokù, pH; neutralizaèní reakce; zápis, úprava a doplnìní jednoduchých chemických reakcí; pojem elektronegativita; typy chemických vazeb; polarita
chemických vazeb; roztoky; výpoèet koncentrace roztokù, pøíprava roztokù
o urèité koncentraci; rozdìlení látek na pøírodní a synteticky pøipravené; uhlovodíky; deriváty uhlovodíkù, funkèní skupiny
Všeobecné poadavky na test z dìjin umìní k pøijímacím zkouškám:
všeobecný pøehled dìjin výtvarného umìní v Evropì od poèátkù støedovìku
a do souèasnosti se zvláštním ohledem na dìjiny výtvarných technik v oboru
kresby, malby a grafiky na papíøe a na významné osobnosti, které se
zabývaly tìmito technikami
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VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Výsledky I. kola pøijímacích zkoušek budou zveøejnìny na úøední desce fakulty a souèasnì bude informace k dispozici na www stránkách fakulty. Informace o výsledku I. kola získáte také telefonicky na studijním oddìlení dne 4. 2.
2010 od 10.00 – 15.00 hod.
Vyrozumìní o pøijetí zašle fakulta 30 dnù po vykonání pøijímací zkoušky. Výsledky budou zveøejnìny na úøední desce fakulty.
Pøijatí posluchaèi budou pozváni k zápisu. Okamikem zápisu se uchazeèi
stávají studenty Univerzity Pardubice – Fakulty restaurování se všemi právy
a povinnostmi z toho vyplývajícími.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Uchazeè má monost do 30 dnù od odeslání vyrozumìní o výsledcích pøijímacího øízení nahlédnout do materiálù, které mají význam pro rozhodnutí
o jeho pøijetí ke studiu, na studijním oddìlení fakulty.
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou
moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana, podat
ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program B8206 Výtvarná umìní
Na Fakultì restaurování je akreditován bakaláøský studijní program B8206
Výtvarná umìní, který se èlení na ètyøi studijní obory. Studium je ètyøleté
a probíhá v prezenèní formì.
Absolvent studijního programu získává titul bakaláø umìní (ve zkratce BcA.)
uvádìný pøed jménem.
Cílem celého programu je výchova rozvinuté osobnosti, schopné na racionálním základì zodpovìdnì rozhodovat o optimálním restaurátorském postupu
a realizovat jej v souladu s památkovým zámìrem s výtvarnou erudicí, odborníka, který je schopen pøijímat nové poznatky a je schopen pracovat v týmu
na evropské úrovni. Jeho nejdùleitìjší vlastností však musí být schopnost
vnímat jedineènost a specifika konkrétního výtvarného díla a schopnost citlivì na nì reagovat v souladu s racionálním poznáním v restaurátorském
procesu.
Bakaláøský studijní program je èlenìn na ètyøi studijní obory:
8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálù
8206R049 Restaurování a konzervace nástìnné malby a sgrafita
8206R050 Restaurování a konzervace papíru, kniní vazby a dokumentù
8206R103 Restaurování a konzervace umìleckých dìl na papíru a souvisejících materiálech
Navazující magisterský studijní program N8206 Výtvarná umìní
8206T120 Restaurování a konzervace dìl nástìnné malby, sochaøských dìl
a povrchù architektury
8206T121 Restaurování a konzervace dìl písemné kultury
Dvouleté studium vedoucí k titulu MgA.
Magisterské studium navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakaláøském studiu v oblasti teoretické i v samostatné restaurátorské èinnosti
na konkrétních dílech. Je zamìøeno na prohloubení a rozšíøení získaných poznatkù aplikovaných na figurální i nefigurální umìlecká díla, pøedevším v oblastech malíøství, sochaøství a pøíbuzných oborù, se zvláštním zøetelem
k výtvarným umìleckým dílùm jako souèásti architektury, a dále na díla kniní
kultury, cenné archivní dokumenty a specifické problémy ochrany novodobých tiskovin.
Hlavním cílem studia je získat vedle vysoce specializovaných znalostí a dovedností široký a kvalitní komplexní pøehled o mezioborových aspektech oboru restaurování a konzervace výtvarných dìl a dokladù kultury minulosti.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B8206 Výtvarná umìní
8206R048 Restaurování a konzervace
kamene a souvisejících materiálù

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
4 r., BcA.
4

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

19
4

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
talentová zkouška, chemie, dìjiny umìní, ústní pohovor

Charakteristika oboru:
Úkolem oboru je vychovávat specialisty v oboru restaurování i konzervace kamene a souvisejících materiálù (sádra, štuk, omítky, umìlé a komponované
materiály).
Koncepce restaurování vychází ze souèasného stavu poznání kulturnì historických hodnot památky a jeho kvalita má zaruèit zachování hmotné podstaty
památky.
Student bìhem studia získává základy nejen z oblastí pøírodních vìd, chemie, petrografie, biologie, ale i z oblastí humanitních vìd, zejména dìjin, estetiky a filosofie výtvarného umìní.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá hluboké odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti
v oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálù, pøitom
ovládá historické a souèasné výtvarné techniky a materiály v pøíslušném
studovaném oboru.
Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí,
pøipravit celkový koncept restaurování vèetnì prùzkumu, urèení diagnózy,
umìlecko-historického zhodnocení, návrhu na restaurování, vlastního restaurátorského zásahu, dokumentace. Absolvent má potøebné vìdomosti
z pøírodních vìd, dìjin umìní, znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování v pøíslušném oboru a je schopný nabyté vìdomosti
s vìdomím interdisciplinárních souvislostí náleitì uplatnit v praxi.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe spoleènì
s výše uvedenými teoretickými znalostmi musí splòovat kvalifikaèní poadavky Ministerstva kultury ÈR na udìlení povolení k restaurování pøíslušného
zamìøení.
Po absolvování pøíslušného studijního oboru se uplatní v oblasti péèe o kulturní památky, sbírkové pøedmìty muzeí a galerií, èi péèe o vzácné fondy archivù a knihoven. Absolvent bude vykonávat nároèné èinnosti jako plnì zodpovìdný a samostatný restaurátor a konzervátor umìleckých dìl – i polychro-
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movaných –, která jsou zhotovena ze sádry, štuku, kamene, umìlého kamene a keramiky, pøièem zvláš budou pøipraveni na práci v terénu.
Mimo práce samostatného restaurátora a konzervátora se mohou absolventi
uplatnit:
v muzeích – pro udrování a konzervaci sbírkových pøedmìtù; mohou být zamìstnáni štukatérskými firmami zamìøenými na opravu památek jako vedoucí pracovníci; archeologickými institucemi, jako konzervátoøi archeologických
nálezù in situ; jako pracovníci památkové péèe krajských ústavù památkové
péèe.
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Fakulta restaurování
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B8206 Výtvarná umìní
8206R049 Restaurování a konzervace
nástìnné malby a sgrafita

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
4 r., BcA.
4

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

18
3

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
talentová zkouška, chemie, dìjiny umìní, ústní pohovor

Charakteristika oboru:
Cílem je vychovávat profesní specialisty pøipravené zodpovìdnì pøistupovat
ke vzniklým problémùm, tj. správnì provést prùzkum, dokumentaci, zvolit
konzervátorské postupy a nakonec restaurování malíøských památek, které
jsou souèástí historické architektury.
Studenti získávají vìdomosti a dovednosti restaurování a konzervace nástìnné malby a zejména sgrafita, které tvoøí nezanedbatelnou souèást památkového fondu Èeské republiky.
Studentùm se dostává co nejširší mnoství relevantních informací, dostupných u nás i v zahranièí. Seznamují se s moderními materiály pouívanými
v konzervátorské praxi a mají monost je bìhem výuky aplikovat.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá hluboké odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti
v oboru restaurování a konzervace nástìnné malby a sgrafita, pøitom ovládá
historické a souèasné výtvarné techniky a materiály v pøíslušném
studovaném oboru.
Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí,
pøipravit celkový koncept restaurování vèetnì prùzkumu, urèení diagnózy,
umìlecko-historického zhodnocení, návrhu na restaurování, vlastního
restaurátorského zásahu, dokumentace.
Absolvent má potøebné vìdomosti z pøírodních vìd, dìjin umìní, praktické
znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování ve studovaném oboru a je schopný nabyté vìdomosti s vìdomím interdisciplinárních
souvislostí náleitì uplatnit v praxi.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe spoleènì
s výše uvedenými teoretickými znalostmi musí splòovat kvalifikaèní poadavky Ministerstva kultury ÈR na udìlení povolení k restaurování pøíslušného
zamìøení.
Po absolvování pøíslušného studijního oboru se uplatní v oblasti péèe o kulturní památky, sbírkové pøedmìty muzeí a galerií, èi péèe o vzácné fondy archivù a knihoven. Absolvent bude odbornì pøipraven na dráhu samostatného
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restaurátora a konzervátora nástìnných maleb a sgrafita. Po pøedloení dostateèného mnoství restaurátorské dokumentace mùe ádat Ministerstvo
kultury ÈR o udìlení povolení k restaurování papíru a kniní vazby ve smyslu
zákona o státní památkové péèi.
Svou profesi mohou uplatnit té pøi restaurování polychromovaných stropù
a døevìných souèástí architektury.
Mimo práce samostatného restaurátora a konzervátora mohou absolventi pracovat:
v muzeích – pro udrování a konzervaci sbírkových pøedmìtù; v týmech restaurátorù výtvarných dìl v architektuøe jako specialisté na èást restaurovaného celku; jako inspektoøi památkové péèe krajských úøadù, ústavù památkové péèe; ve stavebních firmách zamìøených na obnovu architektonických
památek jako vedoucí pracovníci.
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Fakulta restaurování
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B8206 Výtvarná umìní
8206R050 Restaurování a konzervace
papíru, kniní vazby a dokumentù

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
4 r., BcA.
4

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

14
4

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
talentová zkouška, chemie, dìjiny umìní, ústní pohovor

Charakteristika oboru:
Cílem oboru je seznámit studenty podrobnì s problematikou degradace materiálù, s konzervátorskými a restaurátorskými technikami vedoucími k uchování historických památek pro další generace.
Do problematiky restaurování papíru patøí nejrozmanitìjší výrobky a práce.
Rozmanitost s sebou pøináší nutnost orientovat se v materiálech, jakými jsou
papír, textil, døevo, kovy, usnì a pergamen, slonovina, rohovina a perle.
V praktické výuce se studenti zabývají kresbou, malbou, modelováním, grafickými technikami, fotografií a vazbou knih. Intenzivnì jsou vyuèovány jazyky – angliètina, latina. V uèebním plánu jsou výraznì zastoupeny dìjiny umìní, dìjiny ochrany památek a restaurování, pomocné vìdy historické a dìjiny
kniní kultury.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá hluboké odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti
v oboru restaurování a konzervace nástìnné malby a sgrafita, pøitom ovládá
historické a souèasné výtvarné techniky a materiály v pøíslušném
studovaném oboru.
Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí,
pøipravit celkový koncept restaurování vèetnì prùzkumu, urèení diagnózy,
umìlecko-historického zhodnocení, návrhu na restaurování, vlastního
restaurátorského zásahu, dokumentace.
Absolvent má potøebné vìdomosti z pøírodních vìd, dìjin umìní, praktické
znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování ve studovaném oboru a je schopný nabyté vìdomosti s vìdomím interdisciplinárních
souvislostí náleitì uplatnit v praxi.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe spoleènì
s výše uvedenými teoretickými znalostmi musí splòovat kvalifikaèní poadavky Ministerstva kultury ÈR na udìlení povolení k restaurování pøíslušného
zamìøení.
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Po absolvování pøíslušného studijního oboru se uplatní v oblasti péèe o kulturní památky, sbírkové pøedmìty muzeí a galerií, èi péèe o vzácné fondy
archivù a knihoven.
Absolventi mají tøi monosti dalšího vývoje: buï budou pracovat samostatnì
a vybaví si vlastní restaurátorský ateliér, nebo nastoupí místo ve státní organizaci typu muzeí, archivù, knihoven, galerií, èi budou pokraèovat v dalším
vzdìlání, vìtšinou stáemi v cizinì.
Absolvent je pøipraven na plnìní nároèných úkolù restaurátora, po pøedloení
dostateèného mnoství restaurátorské dokumentace mùe ádat Ministerstvo kultury ÈR o udìlení povolení k restaurování papíru a kniní vazby ve
smyslu zákona o státní památkové péèi.
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Studijní program:
Studijní obor:

Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B8206 Výtvarná umìní
8206R103 Restaurování a konzervace
umìleckých dìl na papíru
a souvisejících materiálech

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
4 r., BcA.
4

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

12
3

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
talentová zkouška, chemie, dìjiny umìní, ústní pohovor

Charakteristika oboru:
Cílem oboru je výchova k ateliérovému i terénnímu restaurování. Je snaha
vytvoøit pøirozené vazby konzervátorù umìleckých dìl na papíru a souvisejících materiálech s technology a experty v oblasti prùzkumù a analýz tìchto
dìl.
Uvedeného cíle je dosahováno získáním umìlecko-øemeslných dovedností,
vìdomosti z dìjin umìní, vybraných oborù pøírodních vìd a jejich
vzájemného propojení.
Kromì technických, technologických a umìleckých aspektù je kladen dùraz
na znalosti zásad mezinárodní a národní památkové péèe, muzeologie a galeristiky, pøíslušné legislativy, ekonomiky oboru a jazykù.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá hluboké odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti
v oboru restaurování a konzervace nástìnné malby a sgrafita, pøitom ovládá
historické a souèasné výtvarné techniky a materiály v pøíslušném
studovaném oboru.
Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí,
pøipravit celkový koncept restaurování vèetnì prùzkumu, urèení diagnózy,
umìlecko-historického zhodnocení, návrhu na restaurování, vlastního
restaurátorského zásahu, dokumentace.
Absolvent má potøebné vìdomosti z pøírodních vìd, dìjin umìní, praktické
znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování ve studovaném oboru a je schopný nabyté vìdomosti s vìdomím interdisciplinárních
souvislostí náleitì uplatnit v praxi.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe spoleènì
s výše uvedenými teoretickými znalostmi musí splòovat kvalifikaèní poadavky Ministerstva kultury ÈR na udìlení povolení k restaurování pøíslušného
zamìøení.
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Po absolvování pøíslušného studijního oboru se uplatní v oblasti péèe o kulturní památky, sbírkové pøedmìty muzeí a galerií, èi péèe o vzácné fondy
archivù a knihoven.
Po pøedloení dostateèného mnoství restaurátorské dokumentace mùe
ádat Ministerstvo kultury ÈR o udìlení povolení k restaurování umìleckých
dìl na papíøe ve smyslu zákona o státní památkové péèi a vydání ivnostenského oprávnìní na ivnost vázanou – restaurování umìleckých a umìlecko-øemeslných dìl, která jsou sbírkovými pøedmìty, zapsanými movitými kulturními památkami nebo výtvarnými díly èi jejich èástmi, které jsou souèástmi
nemovitých kulturních památek.
Absolventi mají tøi monosti dalšího vývoje: buï budou pracovat samostatnì
a vybaví si vlastní restaurátorský ateliér, nebo nastoupí místo ve státní organizaci typu muzeí, archivù, knihoven, galerií, èi budou pokraèovat v dalším
vzdìlání, vìtšinou stáemi v cizinì.
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Studijní program:
Studijní obor:

Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N8206 Výtvarná umìní
8206T120 Restaurování a konzervace
dìl nástìnné malby, sochaøských dìl
a povrchù architektury

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2r., MgA.
5

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

10
5

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Veškeré aktuální informace o konání a podmínkách pøijímacího øízení ke studiu
v navazujícím magisterském studijním programu budou vèas k dispozici na WWW
stránkách fakulty.

Charakteristika oboru:
Magisterské studium navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakaláøském studiu v oblasti teoretické i v samostatné restaurátorské èinnosti na
konkrétních dílech. Magisterské studium je zamìøeno na prohloubení a rozšíøení získaných poznatkù, aplikovaných na figurální i nefigurální umìlecká
díla, pøedevším v oblastech malíøství, sochaøství a pøíbuzných oborù, se
zvláštním zøetelem k výtvarným umìleckým dílùm jako souèásti architektury,
a dále na díla kniní kultury, cenné archivní dokumenty a specifické problémy
ochrany novodobých tiskovin. Program je rozšíøen o problémy polychromie,
monochromie a dalších povrchových úprav umìleckých dìl, a specifiku umìleckého díla chápaného jako souèást architektury. Je kladen dùraz na soustavné odborné zvládnutí vykonávaných èinností podle specifických zadání,
napø. na umìlecky cenných figurálních dílech, umìleckých dílech prošlých
sloitým vývojem, dílech opakovanì restaurovaných nebo dílech in situ
v komplikovaném prostøedí v návaznosti na architekturu. Pøi realizaci magisterské diplomové práce student svou èinnost samostatnì plánuje a konzultuje veškeré postupy s vedoucím pedagogem a zvolenými konzultanty. To vše
smìøuje k hlavnímu cíli studia, získat vedle vysoce specializovaných znalostí
a dovedností široký a kvalitní komplexní pøehled o mezioborových aspektech
oboru restaurování a konzervace výtvarných dìl a dokladù kultury minulosti.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského stupnì studia získá specifické výtvarné vzdìlání,
hluboké odborné teoretické znalosti, výtvarné a odborné schopnosti i dovednosti, základní a nezbytné informace o specifických otázkách restaurování
vèetnì figurálních umìleckých dìl, a o kooperujících restaurátorských
odbornostech.
Ovládá aplikaci historických i souèasných výtvarných a restaurátorských
technik a metodické i pracovní postupy konzervátorského zásahu. Je obeznámen s moderními materiály pouívanými v oboru. Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky jiných souvisejících a navazujících
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profesí, pøipravit celkový koncept restaurování vèetnì prùzkumù, urèení diagnózy, umìleckohistorického zhodnocení, návrhu na restaurování, vlastní realizace restaurátorského zásahu a jeho dokumentace. Je pøipraven podílet
se na pøípravì a realizaci restaurování a konzervaci rozsáhlejších komplexù
dìl, pøesahujících problém solitérního umìleckého díla, je schopen
komplexního a koncepèního pohledu na proces uchování a ochrany památek.
Má pøíslušné vìdomosti z pøírodních vìd, dìjin umìní a památkové péèe, praktické znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování. Je schopen nabyté vìdomosti v interdisciplinárních souvislostech náleitì uplatnit
v praxi, jak v preventivní péèi tak i pøi restaurování umìleckých dìl vystavených dlouhodobì nepøíznivému vlivu prostøedí a pøi restaurátorském zásahu
pøímo v terénu.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe v ateliérech, spoleènì s výše uvedenými teoretickými znalostmi splòují kvalifikaèní poadavky Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR i Ministerstva kultury
ÈR pro udìlení pøíslušného oprávnìní k restaurování památek, umìleckých
dìl, a sbírkových pøedmìtù v plném rozsahu. Absolvent zvládá komunikaci
alespoò v jednom cizím jazyce.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N8206 Výtvarná umìní
8206T121 Restaurování a konzervace
dìl písemné kultury

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2r., MgA.
5

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

6
6

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Veškeré aktuální informace o konání a podmínkách pøijímacího øízení ke studiu
v navazujícím magisterském studijním programu budou vèas k dispozici na WWW
stránkách fakulty.

Charakteristika oboru
Magisterské studium navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakaláøském studiu v oblasti teoretické i v samostatné restaurátorské èinnosti na
konkrétních dílech. Magisterské studium je zamìøeno na prohloubení a rozšíøení získaných poznatkù, aplikovaných na figurální i nefigurální umìlecká
díla, pøedevším v oblastech malíøství, sochaøství a pøíbuzných oborù, se
zvláštním zøetelem k výtvarným umìleckým dílùm jako souèásti architektury,
a dále na díla kniní kultury, cenné archivní dokumenty a specifické problémy
ochrany novodobých tiskovin. Program je rozšíøen o problémy polychromie,
monochromie a dalších povrchových úprav umìleckých dìl, a specifiku umìleckého díla chápaného jako souèást architektury. Je kladen dùraz na soustavné odborné zvládnutí vykonávaných èinností podle specifických zadání,
napø. na umìlecky cenných figurálních dílech, umìleckých dílech prošlých
sloitým vývojem, dílech opakovanì restaurovaných nebo dílech in situ
v komplikovaném prostøedí v návaznosti na architekturu. Pøi realizaci magisterské diplomové práce student svou èinnost samostatnì plánuje a konzultuje veškeré postupy s vedoucím pedagogem a zvolenými konzultanty. To vše
smìøuje k hlavnímu cíli studia, získat vedle vysoce specializovaných znalostí
a dovedností široký a kvalitní komplexní pøehled o mezioborových aspektech
oboru restaurování a konzervace výtvarných dìl a dokladù kultury minulosti.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského stupnì studia získá specifické výtvarné vzdìlání,
hluboké odborné teoretické znalosti, výtvarné a odborné schopnosti i dovednosti, základní a nezbytné informace o specifických otázkách restaurování
a o kooperujících restaurátorských odbornostech.
Ovládá aplikaci historických i souèasných výtvarných a restaurátorských
technik a metodické i pracovní postupy konzervátorského zásahu. Je obeznámen s materiály pouívanými ve studovaném oboru. Je schopen samostatnì, pøípadnì ve spolupráci s odborníky jiných souvisejících a navazujících profesí, pøipravit celkový koncept restaurování dìl písemné kultury, vèetnì prùzkumù, umìleckohistorického zhodnocení, návrhu na restaurování,
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vlastní realizace restaurátorského zásahu a jeho dokumentace. Je pøipraven
podílet se na pøípravì a realizaci restaurování a konzervaci rozsáhlejších
komplexù dìl, pøesahujících problém solitérního umìleckého nebo umìlecko-øemeslného díla, napøíklad souborù historických knihoven. Je schopen
komplexního a koncepèního pohledu na proces uchování a ochrany památek.
Má pøíslušné vìdomosti z pøírodních vìd, dìjin umìní a památkové péèe,
praktické znalosti o materiálech, technikách a technologiích restaurování
a konzervace dìl písemné kultury. Je schopen nabyté vìdomosti v interdisciplinárních souvislostech náleitì uplatnit v praxi, jak v preventivní péèi tak
i pøi restaurování umìleckých dìl vystavených dlouhodobì nepøíznivému
vlivu prostøedí a pøi konzervátorském zásahu pøímo v terénu.
Výsledky povinné praktické pøípravy konané formou odborné praxe v ateliérech,
spoleènì s výše uvedenými teoretickými znalostmi splòují kvalifikaèní poadavky Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR i Ministerstva kultury ÈR pro udìlení
pøíslušného oprávnìní k restaurování památek, umìleckých dìl, a sbírkových
pøedmìtù v plném rozsahu. Absolvent zvládá komunikaci alespoò v jednom cizím jazyce.
Charakteristika profesí a monosti uplatnìní:
Po absolvování pøíslušného studijního oboru se absolventi uplatní v oblasti
péèe o kulturní památky a umìlecká díla, sbírkové pøedmìty muzeí, galerií
i fondy knihoven a archivù.
Absolventi budou odbornì pøipraveni na dráhu samostatného restaurátora
a konzervátora ornamentálních, nefigurálních a figurálních umìleckých artefaktù, dìl kniní kultury a dalších dokladù minulosti, podle zvolené specializace. Absolvent bude po splnìní kvalifikaèních poadavkù Ministerstva kultury
ÈR pøipraven vykonávat nároèné èinnosti jako plnì zodpovìdný a samostatný odborný restaurátor. Mimo práce samostatného restaurátora a konzervátora mohou absolventi pracovat:
– v muzeích a galeriích jako restaurátoøi a konzervátoøi sbírkových pøedmìtù,
vèetnì tìch, které jsou umìleckými díly;
– v týmech restaurátorù umìleckých dìl v architektuøe jako specialisté na pøíslušné èásti restaurovaných celkù;
– ve specializovaných restaurátorských firmách zamìøených na obnovu architektonických památek a jejich umìlecké výzdoby jako výkonní restaurátoøi i specializovaní vedoucí pracovníci;
– v organizacích a orgánech památkové péèe jako restaurátor – pracovník
s praktickou zkušeností, který je schopen úèinnì øídit, navrhovat a sledovat
provádìné restaurátorské práce.
Protoe odbornost restaurátor umìleckých dìl (na úrovni vysoké školy s magisterským stupnìm studia) splòuje nejvyšší kvalifikaèní poadavky, mùe absolvent pracovat i v ostatních státech Evropské unie.
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