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„Navzdory relativismu tvrdíme, že krása existuje. máme ji 
přímo před Nosem. je to Naše dědictví.“

výzva svět je stále ošklivější. co s tím můžeme udělat? 
(the World is becomiNg ugly. What caN We do?) brusel, 2020
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Mariánský sloup v Poličce – příklad metodicky vzorné 
obnovy sochařské památky, realizované (včetně 

průzkumů) mezi lety 2011 a 2018.
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1. PŘEDSTAVENÍ DOKTORSKÉHO PROGRAMU: 
CHARAKTERISTIKA A INOVAČNÍ POTENCIÁL 
MATERIÁLOVÝCH STUDIÍ  
V UMĚLECKOHISTORICKÉM VÝZKUMU

1.1. Doktorský stuDijní program Dějiny umění, 
památková péče a technologie pro materiálové průzkumy

V akademickém roce 2020/2021 otevírá Katedra dějin umění Filozofické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci nový doktorský studijní program Dějiny 
umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy. Vzdělávací 
cyklus je výsledkem několikaletých snah reflektovat aktuální výzvy v oblasti 
studií a komplexní péče o objekty a předměty kulturního dědictví. Program, 
realizovaný společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olo-
mouci, byl připraven za přispění domácích i zahraničních institucí (Národní 
památkový ústav, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, Istituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro ISCR, Sapienza Università di Roma).

Cílem studijního programu je připravit odborníka schopného kompetentně 
reagovat na nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti umělecko-
historického výzkumu a multidisciplinárních studií na pomezí oborů uměnověd-
ných a přírodovědných, památkové péče, restaurování a konzervování.

Tradiční humanitní vzdělání studentů bude rozšířeno o možnosti výzkum-
né spolupráce s odborníky z přírodních věd, a tím o znalosti z oblasti nových 
technologií přírodovědného výzkumu fyzikálního (optického, mechanického)  
a chemického (materiálová analýza).

Studenti se seznámí s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčový-
mi metodologickými postupy, prohloubí si znalost cizích jazyků a schopnost 
realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí 
prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. 

Nejdůležitější částí doktorského studia bude příprava disertační práce. Při její 
realizaci studenti propojí teoretické poznatky s praktickými dovednostmi v oblasti 
péče o hmotné kulturní dědictví a získají schopnosti uplatnitelné při aplikaci příro-
dovědných nástrojů na materiálový průzkum uměleckých a historických artefaktů.

Nový doktorský studijní program poskytne inovativní prostředí (včetně labo-
ratorního) pro studium materiálové podstaty artefaktů a její potřebnou reflexi 
v rámci uměleckohistorických studií.
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1.2. Studijní plán

Studijní povinnosti

Student je povinen absolvovat všechny povinné předměty (moduly 91A a 95) 
a získat předepsaný počet kreditů z povinně volitelných předmětů, volitelných 
předmětů a dalších kreditovaných aktivit (publikace, zahraniční působení, výuka 
apod. – moduly 91B, 91C, 92, 93 a 94) v celkové výši 240 kreditů, a to v rozsahu 
min. 40 kreditů ročně. 

Na začátku studia student se svým školitelem sestaví individuální studijní 
plán, který před zahájením každého akademického roku aktualizuje, a dle něj 
se zapisuje do jednotlivých předmětů a aktivit. Student pravidelně konzultuje 
problémy svého disertačního projektu se svým školitelem a je schopen průběž-
ně dokládat pokrok v řešení disertačního tématu. Student úspěšně absolvuje 
studium po obhajobě své disertační práce a po absolvování státní doktorské 
zkoušky.

Student studuje v následujícím modulovém systému:

Moduly studia Počet kreditů 
91. Vědeckovýzkumný modul min. 100 
A) Oborové a metodologické předměty 40 

Metodologické předměty min. 5 
Cizí jazyk min. 10 
 Filozofie 10 

B) Publikační aktivita min. 30 
C) Zahraniční zkušenosti min. 5 
92. Modul oborové specializace min. 10 
A) Volitelné předměty studovaného oboru min. 10 
B) Interdisciplinární předměty min. 0 
93. Modul praktických dovedností min. 5 
94. Pedagogický modul min. 20 / u kombinovaného studia 5 
95. Disertační modul 70 
Součet kreditových minim  205 / u komb. studia 190 
Celkem kreditů 240 

 



11

MODUL 91A 
Vědeckovýzkumný modul: Oborové a metodologické předměty  
(kredity interní/kombinované: 65/65) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 

Metodologie dějin umění, památkové péče a 
oborových materiálových studií pro 
doktorandy 1 

Z 10 doc. Pavlíček  1 ZT 

Metodologie dějin umění, památkové péče a 
oborových materiálových studií pro 
doktorandy 2 

Zk 10 doc. Pavlíček 1 ZT 

Aktuální otázky oboru dějin umění 1–4 z 4x5 doc. Pavlíček - PZ 
Filosofie pro doktorandy 1 z 5 prof. Blecha 1 ZT 
Filosofie pro doktorandy 2 Zk 5 prof. Blecha 1 ZT 
Cizí jazyk (z celofakultní nabídky) Zk 10  2 ZT 
Metodologický předmět (z celofakultní 
nabídky) 

 5  - ZT 

 
MODUL 91B 
Vědeckovýzkumný modul: Publikační aktivita (min. 30/30) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 

Publikace – článek kategorie A 1–4  z 20 doc. Zapletalová - PZ 
Publikace – článek kategorie B 1–4 z 15 doc. Zapletalová - PZ 
Publikace – článek kategorie C 1–4 z 10 doc. Zapletalová - PZ 
Publikace – kniha (B) 1–2  z 40 doc. Zapletalová - PZ 
Publikace – kapitola v knize (C) 1–4  z 7 doc. Zapletalová - PZ 
Publikace – článek ve sborníku (D) 1–2  z 7 doc. Zapletalová - PZ 
Aktivní účast na zahraniční konferenci 1–2  z 10 doc. Zapletalová - PZ 
Aktivní účast na domácí konferenci 1–2  z 5 doc. Zapletalová - PZ 

 

MODUL 91C 
Vědeckovýzkumný modul: Zahraniční zkušenosti (min. 5/5) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 

Zahraniční pobyt nad 7 dní** z 5 doc. Zapletalová - PZ 
Zahraniční pobyt nad 1 měsíc** z 10 doc. Zapletalová - PZ 
Zahraniční pobyt nad 5 měsíců** z 20 doc. Zapletalová - PZ 

** Předmět bude možné si zapisovat opakovaně, aby student dosáhl v součtu nejméně 30 dní 
v zahraničí během celé délky studia. 
 



12

MODUL 92 
Modul oborové specializace (min. 10/10) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 

Metody chemické analýzy ve výzkumu 
hmotného kulturního dědictví 1–4*** 

z 5 prof. Lemr - PZ 

Fyzikální metody v průzkumu hmotného 
kulturního dědictví 1–4*** 

z 3 doc. Lemr - PZ 

Metodologie průzkumu a restaurátorské 
praxe v péči o hmotné kulturní dědictví  
(zapojení FR UPa, Litomyšl) *** 

z 3 doc. Horáček - PZ 

Památková péče a metody umělecko-
historického výzkumu 
(zapojení NPÚ a ÚTAM AVČR) *** 

z 5 doc. Horáček - PZ 

*** Studenti budou volit předměty podle typu výzkumu, který bude v rámci jejich disertační 
práce převládat.  
 

MODUL 93 
Modul praktických dovedností (min. 5/5) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 

Praktické předměty dle aktuální celofakultní 
nabídky 

- - - - - 

 

MODUL 94 
Pedagogický modul (min. 20/5) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 
Pedagogická praxe – výuka 1–4  z 5 doc. Pavlíček 2–3  PZ 
Pedagogická praxe – příprava odborné 
exkurze 1–2  

z 5 doc. Pavlíček - PZ 

Pedagogická praxe – vedení Bc. práce 1–4  z 3 doc. Pavlíček 3–4 PZ 
Pedagogická praxe –  
oponování Bc. práce 1–4  

z 1 doc. Pavlíček 3–4 PZ 

 

MODUL 95 
Disertační modul (70/70) 
Název předmětu Zakončení Kredity Garant Rok Profil. 

základ 
Příprava disertační práce 1–4 z 4x10 doc. Pavlíček 1–4  ZT 
Ročníková konference doktorského studia 
1–3 

z 3x10 doc. Pavlíček 1–3  ZT 
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Požadavky na tvůrčí činnost

V rámci studia je kladen mimořádný důraz na samostatnou tvůrčí činnost pod 
vedením školitele a za spoluúčasti spolupracujících pracovišť ARTLAB (Labo-
ratoř projektu Technologie pro umění – společné pracoviště Filozofické fakulty  
a Přírodovědecké fakulty UP). Tato povinnost tvoří hlavní pilíř doktorského stu-
dia a vztahuje se na studenty prezenční i kombinované formy studia bez rozdílu. 
Student v průběhu studia tvůrčím způsobem zpracovává pod vedením školi-
tele disertační práci. Student předkládá školiteli (na konci každého semestru) 
a představuje oborové radě (na konci akademického roku) výsledky výzkumu, 
které budou součástí jeho disertační práce. Plnění je zajištěno prostřednictvím 
nutnosti zisku kreditů v rámci disertačního modulu po dobu sedmi semestrů. 
Kromě výzkumu nezbytného pro zpracování disertační práce klade studijní pro-
gram vysoký nárok na studenty ohledně publikační činnosti. Student je během 
studia povinen publikovat minimálně dvě odborné statě ve formě článku v recen-
zovaném odborném periodiku či kapitoly v odborné monografii, případně jednu 
monografii. Jednotlivé publikační výstupy, definované dle platné Metodiky hod-
nocení vědy a výzkumu, mají přidělen odpovídající počet kreditů. Student musí 
v rámci studia získat minimálně 30 kreditů za publikační činnost.

Požadavky na absolvování stáží

Student je povinen absolvovat během studia zahraniční stáž či pobyt odbor-
ného zaměření odpovídajícího specifikům doktorského studijního programu,  
a to v minimálním rozsahu jednoho měsíce. Tato povinnost se vztahuje na stu-
denty prezenční i kombinované formy studia. Student může získat zahraniční 
zkušenosti především v některé z následujících forem:

absolvování části studia v zahraničí,
absolvování výzkumného pobytu v zahraničí,
absolvování odborné praxe v zahraničí,
účast na mezinárodním vědeckém tvůrčím projektu s prezentovanými 
výsledky,
aktivní účast na konferencích a seminářích v zahraničí.

Zahraniční partnerská pracoviště primárně určená pro zahraniční stáže jsou 
Sapienza Università di Roma (Řím, Itálie) a ISCR – Istituto superiore per la 
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Conservazione ed il Restauro [Institut pro konzervování a restaurování] (Řím, 
Itálie). Obě uvedené instituce se smluvně zavázaly k účasti na doktorském 
studijním programu.

Další studijní povinnosti

Studenti prezenční i kombinované formy studia jsou povinni získat na školícím 
pracovišti pedagogické zkušenosti v rámci oboru. Studenti jsou povinni získá-
vat zkušenosti pomocí začleňování se do výuky svého školitele, případně jím 
určeného vyučujícího v rámci bakalářských a magisterských programů, a to  
v míře vhodné pro jejich odborný rozvoj a pod pedagogickým vedením školitele. 
Začleňováním do výuky se rozumí především jednotlivé přednášky či vstupy do 
přednášek, podíl na vedení seminářů, vedení seminárních prací, organizování 
odborných zahraničních a domácích exkurzí, poskytování konzultací studentům 
atd. Studenti prezenční formy studia jsou povinni získat v rámci pedagogického 
modulu za dobu studia celkem 20 kreditů, studenti kombinované formy studia 
5 kreditů. Za účelem rozvoje svých metodologických, prezentačních a prak-
tických dovedností je student povinen získat kreditové minimum v celofakult-
ních modulech metodologických předmětů, předmětů praktických dovedností  
a má také možnost (nikoli povinnost) absolvovat celofakultní interdisciplinární 
předměty. Zejména od studentů prezenční formy se očekává podíl na organizač-
ních a vědeckých úkolech pracoviště.
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1.3. pracoviště

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na-
bízí průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích  
a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, 
grafiku a umělecké řemeslo až po design a nová média. Katedra vedle obecné 
odborné přípravy budoucích historiků umění klade důraz na předávání znalos-
tí a dovedností pro kvalitní péči o kulturní dědictví. Studenty výuka seznámí  
s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava 
na katedře je poskytována interní i kombinovanou formou doktorského studia.

V akademickém roce 2020/2021 se realizuje studium v následujících studij-
ních programech:

Bakalářské studium (tříleté)
Teorie a dějiny výtvarných umění
(samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným
oborem na FF UP)

Navazující magisterské studium (dvouleté)
Teorie a dějiny výtvarných umění
Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče
(buď samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným
libovolným oborem na FF UP)

Doktorské studium (čtyřleté)
Teorie a dějiny výtvarných umění
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové 

    průzkumy

K určujícím vědeckým zájmům učitelů dnešní katedry, kteří spolupracují  
s mnoha domácími i zahraničními badatelskými pracovišti a organizují domácí 
i mezinárodní konference, patří středověk v českých zemích, umění na Mora-
vě, středoevropské, italské a španělské umění 16. až 18. století, ikonografie, 
památková péče a české moderní umění a architektura. Významnými bada-
telskými počiny členů katedry se staly zásadní podíly na velkých monografiích 
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a na vědeckých katalozích výstav, například Od gotiky k renesanci: Výtvarná 
kultura Moravy a Slezska 1400–1550 (1999), Ultimi fiori del Medioevo pro ex-
pozici moravské gotiky v Palazzo Venezia v Římě (2000), Florenťané: Umě-
ní z doby medicejských velkovévodů (2002), Arcibiskupský zámek a zahrady  
v Kroměříži (2009), Olomoucké baroko (2010–2011) nebo Za chrám, město  
a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barok-
ní Evropy (2016–2019). Absolventi a doktorandi katedry se markantně podíleli 
na výstavě a monografii legendárního libereckého architektonického sdružení 
Sial (2010, anglicky 2012) nebo na knize o dějinách české sportovní architek-
tury Naprej! (2012).

Jako univerzitní obor se dějiny umění v Olomouci začaly vyučovat po dru-
hé světové válce, se vznikem Univerzity Palackého. V uměleckohistorickém 
semináři, který v letech 1946–1955 vedl vynikající historik středověké a barokní 
architektury Václav Richter (1900–1970), zahájili svou profesionální dráhu histo-
rik barokního malířství Ivo Krsek nebo průkopník ikonologické metody v českém 
dějepisu umění Rudolf Chadraba, autor slavných monografií o Dürerově Apoka-
lypse a o triumfální symbolice ve středověkých uměleckých projevech. Po zru-
šení semináře se výuka dějin umění v letech 1959–1980 přesunula na katedru 
výtvarné teorie a výchovy a profilovali ji tam Václav Zykmund, Zdeněk Kudělka  
a později Ivo Hlobil.

V roce 1990 vznikla katedra věd o umění, z níž se roku 1992 vyčlenila sa-
mostatná katedra dějin umění, vedená Richterovým žákem Milanem Tognerem 
(1938–2011), Pavlem Černým (*1942), Ladislavem Danielem (*1950), Rosti-
slavem Šváchou (*1952) a posléze Janou Zapletalovou.

Od roku 2002 sídlí katedra v budově tzv. Konviktu, významné barokní kulturní 
památce, jež byla postavena v letech 1660–1724 za účelem ubytování studentů 
někdejší jezuitské univerzity, druhé nejstarší univerzity v českých zemích a před-
chůdkyně dnešní Univerzity Palackého. Objekt byl rekonstruován pro potřeby 
Univerzity Palackého a nabízí výborně vybavené učebny a další zařízení, včetně 
specializované uměleckohistorické knihovny (Richterova knihovna) a sálů pro 
konference, divadelní a filmová představení nebo hudební produkce. 

Samotné krajské město Olomouc pak představuje ideální prostředí pro umě-
leckohistorické studium, neboť se pyšní druhou nejvýznamnější památkovou re-
zervací v České republice a množstvím kulturních památek od archeologického 
dědictví po architekturu a umělecká díla z 20. století, v čele s barokním čestným 
sloupem Nejsvětější Trojice, památkou světového kulturního dědictví UNESCO.
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Katedra analytické chemie a Společná laboratoř optiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Na realizaci doktorského programu Dějiny umění, památková péče a techno-
logie pro materiálové průzkumy spolupracuje katedra dějin umění s pracoviš-
ti Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, jimiž jsou Katedra analytické chemie 
a Společná laboratoř optiky. Jejich specialisté podporují mezioborový výzkum  
s humanitně zaměřenými badateli a dlouhodobě s nimi spolupracují na provádění 
materiálových průzkumů uměleckých děl a archeologických nálezů. Pro tyto úče-
ly nabízejí své špičkové přístrojové vybavení a laboratoře.

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, tzv. Konvikt, sídlo 
katedry dějin umění.
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partnerská pracoviště

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svý-
mi vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace 
a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu 
kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních kontinuálně na-
vazuje na tradice studia restaurování v Litomyšli, sahající do devadesátých 
let 20. století. V současné době je Fakulta restaurování respektovanou, vel-
mi otevřenou a dynamickou součástí Univerzity Pardubice, jedním z několika 
mála pracovišť v České republice, která zabezpečují vysokoškolské vzdělání 
restaurátorů. Vzdělávací programy zacílené na restaurování a konzervování 
uměleckých a umělecko-řemeslných děl byly od počátku postaveny na úzké 
mezioborové spolupráci odpovídající současným trendům péče o hmotné kul-
turní dědictví. Náplní činnosti FR je nejen vzdělávání, ale i výzkum na národní  
i mezinárodní úrovni.  

V akademickém roce 2020/2021 se realizuje studium v následujících studij-
ních programech:

 Bakalářské studium (čtyřleté)
 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
 (Ateliér restaurování kamene)
 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita  
 (Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita)
 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů 
 (Ateliér restaurování papíru)
 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru  
 a souvisejících materiálech (Ateliér UDP)
 
 Navazující magisterské studium (dvouleté)
 Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl  
 a povrchů architektury
 Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných  
 děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách

Studium je koncipováno jako mezioborové, upřednostňující týmovou spo-
lupráci. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké (Ateliér výtvarné přípra-
vy), tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování 
(Katedra chemické technologie), v souvisejících humanitních vědách a historii 
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výtvarného umění (Katedra humanitních věd). Systematicky je zdokonalována 
též jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, v míře potřebné k praktické-
mu výkonu povolání restaurátora podle současných potřeb péče o umělecká  
a umělecko-řemeslná díla. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudo-
bé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž 
kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkovou péči a znalost 
legislativy. Ateliéry a katedry Fakulty restaurování úzce spolupracují s obdobně 
zaměřenými vysokými školami, odbornými pracovišti i jednotlivými odborníky  
v oblasti restaurování historických uměleckých děl v řadě zemí Evropy. Stu-
denti každoročně vyjíždějí na zahraniční stáže, kde mohou sledovat aktuální 
dění v oboru a získávat další zkušenosti.

Fakulta využívá rekonstruované a plně vybavené prostory v historických 
objektech v sousedství zámku v Litomyšli, památky světového kulturního dě-
dictví UNESCO.

Část areálu budov Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na 
Zámeckém návrší v Litomyšli.
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Národní památkový ústav

Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní 
památkové péče v České republice s celostátní působností. Je státní příspěvko-
vou organizací zřízenou ke dni 1. ledna 2003 podle zákona České národní rady  
o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) Minis-
terstvem kultury České republiky.

NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 zákona  
o státní památkové péči

 zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, podklady  
 pro prognózy, koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje státní 
 památkové péče,

 organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní 
 památkové péče, rozpracovává teorii a metodologii státní  
 památkové péče a metodiku společenského uplatnění kulturních  
 památek,

 plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního 
 pracoviště pro úsek státní památkové péče a zabezpečuje  
 průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, 
 památkových rezervací a památkových zón a je současně 
 poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu,

 vede ústřední seznam kulturních památek,

 připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména  
 pro prohlášení věcí za kulturní památky,

 zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní 
 památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů  
 a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům  
 kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky,

 zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče  
 o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním,

 sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich 
 propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění  
 kulturních památek, s nimiž hospodaří,

 zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní 
 památkové péče,

 plní další úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ji pověří 
 ministerstvo kultury.
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NPÚ zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti 
památkové péče. Provádí též další odborné, pedagogické, vzdělávací, pub-
likační a popularizační činnosti k zajištění kvality a odbornosti péče o kultur-
ní památky a památkově chráněná území. Odborně a metodicky usměrňuje  
a podporuje péči o památky a památkově chráněná území ve vlastnictví a sprá-
vě jiných subjektů.

NPÚ se od 1. ledna 2013 organizačně člení na generální ředitelství v Praze 
(GnŘ), územní odborná pracoviště (ÚOP) v jednotlivých krajích a 4 územní 
památkové správy (ÚPS). V Olomouci sídlí územní odborné pracoviště pro 
Olomoucký kraj.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České 
republiky, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) se zabývá teoretickým a ex-
perimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zamě-
řením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí, 
mechaniku materiálů, mechaniku porušování, na analýzu vlastností konstrukcí, 
jejich elementů i jejich spolehlivosti.

Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení 
stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a za-
chováním historických budov a sídel.

Od roku 2000 byl ústav podporován EC jako Centrum Excelence prostřed-
nictvím projektu ARCCHIP, zaměřeného na interdisciplinární výzkum problémů 
kulturního dědictví (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Inter-
disciplinary Project). Ústav má pracoviště v Praze a Telči.

Sapienza Università di Roma
Istituto superiore per la conservazione ed il restauro 
[Institut pro konzervování a restaurování] 

Tato pracoviště, obě sídlící v Římě v Itálii, patří k excelentním evropským odbor-
ným centrům, jež propojují uměleckohistorické poznání a vzdělávání s využitím 
špičkových technologií pro potřeby materiálových průzkumů a péče o hmotné 
artefakty kulturního dědictví. Uvedené instituce se smluvně zavázaly k účasti 
na doktorském studijním programu, primárně ve věci spolupráce v oblasti aka-
demických a studentských stáží, vědecko-výzkumných projektů a sdílení odbor-
ných informací.
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Dějiny umění, památková péče a živé umění: kostel  
sv. Karla Boromejského ve Vídni  

s restaurátorským lešením a instalací Aerocene od 
Tomáse Saracena, 2019.
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2. ÚVOD DO VĚDECKOVÝZKUMNÉHO MODULU

metoDologie Dějin umění, památkové péče a oborových 
materiálových stuDií pro DoktoranDy 1, 2

Předmět nabídne přehled starších i současných metodologií uměleckohistoric-
kého bádání, rozšířený o oblast zaměřující se na materiálové studie pro umě-
leckohistorický výzkum a památkovou péči – to vše na pozadí obecných dějin 
umění, dějin restaurování a konzervování, přírodovědných výzkumů a nových 
technologií. Sledované metodologické úhly pohledu, kterým je cyklus věnován, 
mají za cíl rozšířit komplexní poznání uměleckých děl o poznání jejich materi-
álové a technologické hodnoty. 

Přednášky zimního semestru se formou případových studií, tedy konkrét-
ních příkladů z dějin umění, restaurování, konzervování i památkové péče, 
zaměří na historii i současnost různých způsobů vnímání a hodnocení umělec-
kých děl, práce s nimi i péče o ně na základě teoretického (metodologie dějin 
umění) i praktického (přírodovědný výzkum) hodnocení zkoumaných objektů.

Přednášky letního semestru se zaměří na různé linie a formy metodologie dějin 
umění, památkové péče, restaurování, konzervování a přírodovědného výzkumu.
 
Tematické okruhy přednášek (případových studií)
Zimní semestr

1. Malířství, sochařství a architektura ve starověku (a současnosti) I:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Vitruvius)

2. Malířství, sochařství a architektura ve starověku (a současnosti) II:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Plinius starší)

Národní muzeum Bardo, Tunis. 
Nejrozsáhlejší sbírka antických 
mozaik na světě, sestavená z nálezů 
v římských městech a venkovských 
vilách na území dnešního Tuniska.
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3. Malířství, sochařství a architektura ve středověku (a současnosti) I:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Saint-Denis)

Královská bazilika Saint-Denis, 
chór. Nová gotická struktura jako 
spirituální a estetická transformace 
raně středověké svatyně.

4. Malířství, sochařství a architektura ve středověku (a současnosti) II:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče,  
restaurování a hodnocení (Cennino Cennini)

5. Malířství, sochařství a architektura v renesanci (a současnosti) I:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Leon Battista Alberti)

Leon Battista Alberti, bazilika Sant’Andrea, 
Mantova. Alberti jako klíčový umělec  
i teoretik umění renesance.
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6. Malířství, sochařství a architektura v renesanci (a současnosti) II:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Florencie, kaple Brancacci)

7. Malířství, sochařství a architektura v renesanci (a současnosti) III:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Láokoón a kult antiky)

Vatikánská muzea, tzv. Torso 
Belvedere v obležení turistů. 
Aristokratický kult antiky vs. plebejský 
entertainment?

8. Malířství, sochařství a architektura v renesanci (a současnosti) IV:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Řím, Sixtinská kaple)

9. Malířství, sochařství a architektura v baroku (a současnosti) I:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (sběratelství a kult antiky)

10. Malířství, sochařství a architektura v baroku (a současnosti) II:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Řím, bazilika San Giovanni in Laterano)

Bazilika San Giovanni in Laterano, Řím. 
Francesco Borromini jako restaurátor, 
aneb nejmodernější architekt své doby 
nejcitlivějším památkářem?
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11. Malířství, sochařství a architektura v baroku (a současnosti) III:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Karlův most)

12. Malířství, sochařství a architektura v baroku (a současnosti) IV:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Kuks)

Kuks, někdejší špitál – kopie 
barokních soch na východní 
terase.

13. Malířství, sochařství a architektura v baroku (a současnosti) V:  
geneze, materiály, formy, techniky, technologie, způsoby péče, restaurování  
a hodnocení (Betlém u Kuksu)

Kuks, někdejší špitál – originály 
barokních soch Matyáše 
Bernarda Brauna v lapidáriu.



27

Letní semestr
1. Terminologie I
2. Dějiny umění, umění a umělecké dílo
3. Znalectví a kritika I
4. Znalectví a kritika II
5. Technologické aspekty a uměleckohistorické znalectví
6. Památková péče: minulost – současnost – budoucnost
7. Památková péče mezi estetikou a přírodními vědami 
8. Památková péče a dějiny umění
9. Přírodovědné průzkumy uměleckých děl I
10. Přírodovědné průzkumy uměleckých děl II
11. Přírodovědné průzkumy uměleckých děl III
12. Přírodovědné průzkumy uměleckých děl IV
13. Přírodovědné průzkumy uměleckých děl V

Důkladné materiálové průzkumy jsou nezbytné 
při studiu artefaktů z prehistorické éry. Bez nich 
bychom se například nedozvěděli, že kámen, 
z něhož byla zhotovena proslulá Willendorfská 
Venuše, nejspíš pocházel ze Stránské skály 
v Brně! Pro hypotézy o počátcích uměleckých 
aktivit ve střední Evropě (a v Evropě vůbec) jde 
o důležité zjištění.
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Kdysi recyklace, dnes konzervace: Velká mešita, 
Diyarbakır, Turecko – spolia z antického římského divadla 

použita na stavbě z 12. století.
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3. ÚVOD DO PŘEDMĚTŮ OBOROVÉ 
SPECIALIZACE

3.1. památková péče a metoDy uměleckohistorického 
výzkumu

Cílem kurzu je situovat posluchače do multidisciplinární sítě péče o památky, 
respektive hmotné kulturní dědictví. Doktorand se seznámí s aktuální ochra-
nářskou rozpravou a přínosem zapojených profesí, od humanitních a histo-
riografických (nauka o hodnotách, kulturní politika, dějepis umění, etnologie, 
archeologie) přes tvůrčí (architektonické navrhování) a vzdělávací (edukace 
v kultuře) po technologické a přírodovědné (stavebně-historický průzkum, re-
staurování). 

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni 

 
 charakterizovat kulturní dědictví, jeho výměr a situaci ve společenské 
 rozpravě, 
 popsat historické proměny pojetí hmotného kulturního dědictví a dějiny 
 péče o něj,  
 vysvětlit aktuální problémy nakládání s kulturně historickými fenomény, 
 charakterizovat přínos jednotlivých vědeckých a tvůrčích oborů v péči  
 o hmotné kulturní dědictví, 
 navrhovat a koordinovat zapojení specializovaných oborů  
 do konkrétních zadání péče o hmotné kulturní dědictví.

Popsaná obecná témata budou ilustrována a vysvětlována přímo v terénu 
na konkrétních příkladech obnov objektů s památkovou hodnotou, od tradič-
ně chápaných „památek“ a jejich uměleckého a řemeslného vybavení (hrady 
a zámky, sakrální objekty, historické měšťanské domy) přes zahradní umění  
a venkovskou architekturu až po industriální nebo moderní architektonické dě-
dictví. Opomenuty nebudou ani příklady plošné památkové ochrany (rezervace, 
zóny a ochranná pásma) a specifické problémy památkového urbanismu.
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Témata

1. Památka a památkové hodnoty
Co to je „památka“? Jak se artefakt může stát „památkou“? Jaké kategorie 
památek existují? Na základě čeho jsou památky vybírány? Jaké speciální po-
stupy se uplatňují v péči o památky? „Přírodní památky“?

Dominanty městské 
památkové rezervace 
Znojmo. Nositeli 
památkových hodnot jsou 
jednotlivé budovy, jejich 
konstrukční, řemeslné  
a umělecké prvky, stejně tak 
soubory těchto budov  
a urbanistická struktura jako 
celek, včetně střešní krajiny, 
panoramatu a začlenění do 
přírodního rámce.

2. Památková péče
Jak se o památky pečuje? Kdo o památky pečuje? Kdo rozhoduje o možnos-
tech péče o památky? Jaké benefity přináší péče o památky?

Nebovidy (u Brna), 
kostel sv. Kříže. Gotické 
nástěnné malby odkryté na 
přelomu 20. a 21. století 
představují významný 
uměleckohistorický 
objev a zároveň pýchu 
obce, překvapivě skryté 
nedaleko nákupních zón 
jihomoravské metropole.
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3. Teorie a ideologie v průběhu staletí
Konzervovat, nebo restaurovat? Analýza, nebo syntéza? Kontext, nebo kon-
trast? Doktrína, nebo ad hoc řešení? Památková péče shora, anebo zdola? 
Stát, nebo občanské iniciativy? Památková péče jako „památka“ – historické 
výkony památkové péče současnýma očima.

Lipnice nad Sázavou – 
hradní interiéry devastované 
„rekonstrukcí“ z osmdesátých let 
20. století byly o tři dekády později 
pietně konzervovány. Masivní 
železobetonové stropní překlady, 
jejichž odstranění nebylo reálné, 
zůstaly na místě, avšak obdržely 
„restaurátorskou“ patinu a staly 
se platným činitelem výtvarně 
jednotného obrazu. Autoři návrhu 
hovoří o metodě „korektivní úpravy“.

4. Aktuální problémy péče o hmotné kulturní dědictví ve světě a v ČR
Regulace, finance, legislativa, administrativa, projekty. Turistický ruch. Pro-
težované vs. nepohodlné dědictví – symboly slávy, nebo úpadku. Klimatická 
změna.

Majdanek, Lublin, krematorium  
v areálu bývalého koncentračního 
tábora (dnes muzeum). Pietní 
areály tohoto druhu slouží 
primárně jako výstraha svědomí. 
Jejich začlenění do života 
společnosti bývá obtížnější než 
u „běžných“ památek. Zatímco 
byty s výhledem na historická 
panoramata zvedají ceny 
nemovitostí, vedle bývalého 
koncentračního tábora nikdo 
bydlet nechce. Také jiné typy 
případného využití sousedního 
území vyvolávají etická dilemata 
(obchodní centrum, továrna).
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5. Světové dědictví
Univerzální strategie pro péči o planetu Zemi? Přírodní dědictví, kulturní dě-
dictví, smíšené dědictví. Nehmotné dědictví. Výjimečná světová hodnota a její 
atributy. Plán péče a monitoring stavu.

Sloup Nejsvětější Trojice  
v Olomouci, světově 
výjimečný svou velikostí, 
uměleckou sochařskou 
výpravou i příběhem svého 
vzniku.

6. Kulturní památka – sakrální stavba
Příklad obnovy historického kostela nebo kaple, zahrnující hodnotné architek-
tonické, sochařské, malířské a uměleckořemeslné prvky. Stavebně historický 
a restaurátorský průzkum. Památky v současném životě církví. Úpravy liturgic-
kého prostoru.

Kostel sv. Jiří, Kostoľany pod 
Tribečom. Architektonické 
úpravy z druhého desetiletí  
21. století jednak zvýšily 
uživatelský komfort účastníků 
bohoslužeb, jednak zvýraznily 
„starobylost“ kostela. 
Světelnou režií, jakož i 
určitým stylovým kontrastem 
akcentovaly odkryté nástěnné 
malby na stěnách lodi, zřejmě 
nejstarší na území dnešního 
Slovenska.
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7. Kulturní památka – aristokratická nebo měšťanská rezidence
Příklad obnovy historického městského nebo venkovského paláce nebo kom-
fortního domu, zahrnující hodnotné architektonické, sochařské, malířské  
a uměleckořemeslné prvky, jakož i prvky zahradního umění. Zahradní archeo-
logie. Instalované prohlídkové objekty.

Hrad Český Šternberk. 
Monumentální venkovská 
rezidence, od středověku dodnes  
(s několika přestávkami) ve 
vlastnictví jednoho šlechtického 
rodu. Hrad je obýván majitelem  
a současně nabízí prohlídkovou 
trasu pro turisty, jejichž útraty  
za vstupenky, suvenýry  
a občerstvení pomáhají 
financovat péči o objekt.

8. Kulturní památka – ruina nebo archeologická lokalita
Příklad obnovy architektonického torza (zřícenina hradu, kláštera apod.) nebo 
péče o lokalitu s archeologicky cennými nálezy. Stabilizace fragmentu, pre-
zentace „neviditelných“ podzemních vrstev. „Vykopávky“ jako zdroj poznání  
a estetického zážitku. Rekonstrukce zaniklých staveb.

Visegrád, Královský palác  
s kopií renesanční Herkulovy 
kašny. Fragmenty kašny byly 
odkryty v hlíně v roce 1941. 
Kontroverzní plán postavit znovu 
dávno zaniklý palác se stal 
jedním z prubířských kamenů 
památkářské diskuse v Maďarsku, 
s ohlasy v sousedních zemích. 
Projekt se přes různé těžkosti 
pozvolna uskutečňuje. Kopie 
kašny byla osazena na nádvoří  
v roce 2000; následovalo patro  
s renesančními arkádami.
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9. Kulturní památka – industriální dědictví
Příklad péče o technické či průmyslové dědictví (opuštěná továrna, důl, elek-
trárna apod.). Stroj jako předmět ochrany. Továrna jako muzeum? Funkční 
konverze. Architektonické intervence. Dopravní stavby a vojenské památky 
(opevnění a pevnosti).

Papírna v lázních Dušníky 
(Duszniki-Zdrój), Polsko. Jedna 
z mála dochovaných evropských 
papírenských manufaktur  
v působivých barokních 
objektech, dnes naplněných 
muzejní expozicí i živou 
prezentací tradiční papírenské 
výroby.

10. Kulturní památka – modernistické architektonické a umělecké dědictví
Příklad péče o architektonické a umělecké dědictví 20. století. Poválečný mo-
dernismus, brutalismus, postmoderna. „Vetřelci a volavky“ – umění socialismu 
na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách. 

Sidi Harazem (Maroko), lázeň-
ský hotel z let 1960–1975 u 
termálních pramenů uprostřed 
pustiny. Rozsáhlý brutalistic-
ký areál stále slouží svému 
původnímu účelu, dobu slávy 
však má již za sebou. Některé 
části zchátraly, jiné byly necitli-
vě přestavěny.  
O záchranu usiluje soukromý 
majitel za asistence nadšených 
milovníků poválečného moder-
nismu a s pomocí mezinárod-
ních nadací.
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11. Kulturní památka – tzv. lidové umění
Příklad péče o vernakulární stavební a umělecké dědictví. Fenomén muzea  
v přírodě. Transfery a repliky.

Senetářov (Moravský kras)  
– usedlost, dnes využívaná jako 
Muzeum tradičního bydlení  
a perleťářství. V pozadí kotvený 
vysílač Kojál v podobě  
z osmdesátých let 20. století, 
nejvyšší stavba na Moravě 
(340 m) a potenciální technická 
památka.

12. Plošná ochrana dědictví
Památkové zóny, památkové rezervace, ochranná pásma, krajinné památkové 
zóny. Průsečíky s ochranou přírody – chráněná území. Kulturní krajina. Naučné 
stezky. Novostavby v chráněných sídlech. Nechráněná sídla – místa bez hodnot?

Přírodní památka Stepní stráň 
u Komořan, Vyškovsko. Plochy 
„člověkem netknuté“ divočiny 
jsou v Česku mimořádně vzácné, 
pokud lze vůbec o něčem 
takovém ve střední Evropě 
mluvit. Také v tomto případě 
jde o krajinu kulturní – někdejší 
pastvinu, jejíž pravidelné 
využívání člověkem a jeho 
hospodářskými zvířaty nebránilo 
zachování překvapivého 
druhového bohatství divokých 
rostlin a živočichů. „Památky“ 
tohoto druhu představují 
rezervoáry biodiverzity a 
současně povzbudivé svědectví 
toho, že příroda a kultura nemusí 
být nezbytně v rozporu.
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13. Památky a veřejnost
Světové dědictví vs. památky místního významu. Prezentace a edukace. Gen-
trifikace vs. pauperizace. „Overturism“ a ubytování v soukromí.

Taj Mahal, Ágra. Ikonickou 
památku navštíví ročně zhruba 
sedm milionů osob, někdy až 
sedmdesát tisíc v jednom dni. 
Pro někoho z návštěvníků 
mistrovské dílo mughalského 
umění, pro jiného pomník 
manželské lásky, pro mnohé 
báječné pozadí pro selfie. 
Všichni přispívají k zachování 
stavby a všichni ji zároveň 
poškozují. Existuje nějaké 
ideální východisko z tohoto 
paradoxu?  

Povinná studijní literatura
Václav Girsa – Miloslav Hanzl, Typologie obnovy, Praha: ČVUT, 2011.

Miles Glendinning, The Conservation Movement: A History of Architectural 
Preservation: Antiquity to Modernity, Milton Park: Routledge, 2013.

Martin Horáček, Úvod do památkové péče, Olomouc: Univerzita Palackého, 2015.

Salvador Muñoz Viñas, Současná teorie konzervování, Pardubice: Univerzita 
Pardubice, 2015.

Vladislav Razím – Petr Macek, Zkoumání historických staveb, Praha: Národní 
památkový ústav, 2011. 

John H. Stubbs, Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, 
Hoboken: Wiley, 2009.

Bogusław Szmygin (ed.). Conservation Officer’s Handbook: International 
Standards in Cultural Heritage Protection, Warsaw: ICOMOS Polska, 2015.
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3.2. metoDologie průzkumu a restaurátorské praxe  
v péči o hmotné kulturní DěDictví 

Charakteristika předmětu

Náplní předmětu jsou základní principy a postupy přípravy i realizace restaurá-
torských a konzervátorských opatření využívaných v současné péči o hmotné 
kulturní dědictví. Současný koncepční přístup a strategie při průzkumu a re-
staurování/konzervování uměleckých a umělecko-řemeslných děl budou cha-
rakterizovány v obecné rovině a následně také představeny na příkladech vy-
braných případových studií na konkrétních objektech či předmětech kulturního 
dědictví. 

Součástí předmětu budou také koncepční otázky spojené s průzkumem a re-
staurováním uměleckých děl v širším kontextu památkové péče a dějin umění. 
Dále bude výuka zaměřena na aktuální trendy ve výzkumu v oblasti restauro-
vání i v návaznosti na současnou uměleckohistorickou problematiku. Součástí 
výuky je práce s recentní domácí a zahraniční literaturou v oboru.

Obecně lze předmět rozdělit do čtyř základních tematických okruhů:

 základní principy a metodologie restaurátorského průzkumu  
 (interdisciplinární spolupráce, role jednotlivých specialistů atd.) a jejich 
 potenciál pro uměleckohistorický výzkum

 základní principy a metodologie technologických průzkumů (technické  
 možnosti, metody…) a jejich potenciál pro uměleckohistorický výzkum

 současné technologické postupy konzervování/restaurování 

 základní principy a metodologie restaurátorského/ konzervátorského  
 zásahu
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Specifická témata

1. Základní principy restaurátorského průzkumu
Popis a vysvětlení hlavních cílů restaurátorského průzkumu pro různé účely 
a zadání. Srovnání současnosti a minulosti; obecné současné trendy v ev-
ropském kontextu. Restaurátorský průzkum v návaznosti na hodnoty umě-
leckého nebo umělecko-řemeslného díla. Principy a význam mezioborové 
spolupráce v rámci průzkumu s důrazem na obor dějiny umění, eventuálně 
příbuzné obory.   

2. Metodologie restaurátorského průzkumu
Obecná charakteristika metodických postupů využívaných v rámci restaurá-
torského průzkumu – popis a dokumentace zkoumaného díla, jeho aktuálního 
stavu, charakteristika poškození. Standardní harmonogram průběhu průzkumu 
a součinnost s jinými obory zapojenými do průzkumu, s důrazem na specialisty 
z oboru dějiny umění, eventuálně příbuzných oborů. 

3. Základní principy technologických průzkumů
Popis a vysvětlení hlavních cílů technologického, respektive materiálového prů-
zkumu pro různé účely a zadání. Srovnání současnosti a minulosti, obecné 
současné trendy v evropském kontextu. Technologický průzkum v návaznosti 
na hodnoty uměleckého nebo umělecko-řemeslného díla. Principy a význam 
mezioborové spolupráce v rámci průzkumu s důrazem na obor dějiny umění, 
eventuálně příbuzné obory.   

4. Metodologie technologických průzkumů
Obecná charakteristika metodických postupů využívaných v rámci technologic-
kého, respektive materiálového průzkumu. Standardní harmonogram průběhu 
průzkumu a součinnost s jinými obory zapojenými do průzkumu, s důrazem na 
specialisty z oboru dějiny umění, případně příbuzných oborů. Současné prin-
cipy a způsoby odběru vzorků, jejich možnosti dokumentace a možnosti dal-
šího zpracování. Obecný přehled současných přírodovědných diagnostických 
a analytických metod využívaných pro zkoumání uměleckých a umělecko- 
řemeslných děl.
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5. Úvod do charakteristiky vybraných historických materiálů využívaných  
v malířské a sochařské tvorbě 
Obecný přehled a základní charakteristika z hlediska složení, vlastností a způ-
sobu zpracování vybraných anorganických a organických materiálů využíva-
ných pro zhotovení uměleckých nebo mělecko-řemeslných děl v minulosti.   
  

6. Úvod do charakteristiky příčin a mechanismů degradace vybraných 
historických materiálů využívaných v malířské a sochařské tvorbě
Charakteristika hlavních příčin, mechanismů a důsledků degradace vybraných 
anorganických a organických materiálů využívaných při vytváření uměleckých 
nebo umělecko-řemeslných děl v minulosti.

Nepřímé stanovení pevnostního 
profilu povrchu kamene metodou 
DRMS (drilling resistence 
measurement, tzv. odporové 
vrtání), průzkum kamenných kvádrů 
na úložišti Šutka v Praze.

Neinvazivní průzkum 
barevných vrstev ve snáři 
ze sbírky Východočeského 
muzea v Pardubicích, 
prvková analýza metodou 
RFA (rentgenofluorescenční 
analýza).



43

7. Obecné principy a cíle restaurátorského zásahu 
Základní popis hlavních zásad přípravy restaurátorského zásahu a definování 
jeho cílů v součinnosti s dalšími specialisty. Úloha restaurátora a spolupráce se 
zástupci institucí památkové péče, vlastníka, správce a ostatních při přípravě  
a provádění restaurátorských/konzervačních zásahů. 

8. Základní charakteristika konzervačních/restaurátorských postupů  
pro malířská díla
Obecná charakteristika jednotlivých typů úkonů při konzervaci/restaurování 
malířských děl a jejich časové návaznosti od přípravy až po realizaci.   

9. Základní charakteristika konzervačních/restaurátorských postupů  
pro sochařská díla z kamene a příbuzných materiálů
Obecná charakteristika jednotlivých typů úkonů při konzervaci/restaurování 
sochařských děl z kamene a příbuzných materiálů i časové návaznosti od pří-
pravy až po realizaci.

Konsolidace sochy  
sv. Floriána z obce Vratěnín 
(okres Znojmo) zpevňovacím 
prostředkem na bázi 
alkoholové nanosuspenze 
hydroxidu vápenatého.
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10. Základní charakteristika konzervačních/restaurátorských postupů  
pro povrchy historické architektury
Obecná charakteristika jednotlivých typů úkonů při konzervaci/restaurování po-
vrchů historické architektury a časové návaznosti od přípravy až po realizaci.   

11. Prezentace případových studií – restaurátorský a technologický průzkum 
vybraných uměleckých a umělecko-řemeslných děl
Prezentace a diskuse vybraných příkladů průzkumu významných nebo charak-
teristických uměleckých a umělecko-řemeslných děl.

12. Prezentace případových studií – restaurování a konzervace vybraných 
uměleckých a umělecko-řemeslných děl
Prezentace a diskuse vybraných příkladů restaurování a konzervace význam-
ných nebo charakteristických uměleckých a umělecko-řemeslných děl.

Struktura degradovaného 
vápence z lokality Kutná 
Hora; výbrus barvený modrým 
barvivem, optický mikroskop, 
procházející světlo, paralelní 
nikoly.
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Mikrostruktura nového pojiva 
vápence konsolidovaného 
alkoholovou nanosuspenzí hydroxidu 
vápenatého po vytvrdnutí a proměně 
na kalcit; rastrovací elektronový 
mikroskop, detektor zpětně 
odražených elektronů.

Mikrostruktura malty na bázi  
tzv. Sorelova cementu použité na 
podlahách některých místností ve 
vile Tugendhat v Brně; rastrovací 
elektronový mikroskop, detektor 
zpětně odražených elektronů.

3.3. metoDy chemické analýzy ve výzkumu hmotného 
kulturního DěDictví

Autor uměleckého díla působí na naše emoce. Sdílí s námi své obavy, radost, 
své vnímání světa. U výtvarných děl k vyjádření svých pocitů autor využívá 
hmotu, materiál, který mu slouží k vytvoření díla. Analýza tohoto materiálu vná-
ší světlo do pracovních postupů autora. Ve složení a vrstvách materiálu je 
zapsána i historie díla – od jeho vzniku přes proměny v čase až po snahu dílo 
ochránit. Materiálová analýza umožňuje pohled do tajemství díla. Lze zkoumat 
dílo jako celek, neinvazivními metodami zmapovat jeho chemické složení. Vy-
žaduje-li to situace a po pečlivém zvážení lze přistoupit k odběru mikrovzorku. 
Z něj je možné číst tajemství díla uložené v jeho vrstvách. Vrstvu po vrstvě se 
odhaluje postup vzniku díla a jeho proměny v čase. Materiálová analýza na-
pomáhá k prokázání či vyvrácení autorství, odhalení původu díla, ale je také 
důležitá pro budoucnost díla. Upozorňuje na rizika degradace a umožňuje na-
vrhnout vhodné postupy pro jeho ochranu. 

O jednotlivých krocích chemické analýzy a používaných metodách a postu-
pech pojednává tento předmět. Cílem je poskytnout studentům základní přehled 
o metodách chemické analýzy, které se uplatňují při zkoumání uměleckých děl. 
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Problematiku, které bude věnována pozornost, lze vystihnout následujícími 
okruhy:

1. Úvod do chemické analýzy, malé opakování chemie, postup  
 chemické analýzy, klasifikace používaných metod.
2. Šetrný přístup k uměleckému dílu, neinvazivní a invazivní  
 metody, metody nedestrukční a destrukční, problematika odběru vzorků.
3. Základní principy analytických metod využívaných při analýze
 uměleckých děl, výstupy analytických měření, informace, které 
 mohou tyto metody při výzkumu kulturního dědictví poskytnout
 (zahrnuje okruhy 4 až 10 dle analytických metod). Příprava vzorku  
 k analýze, zhotovování nábrusů.
4. Barvící metody a kapkové reakce. Mikroskopické zkoumání  
 nábrusů. Optická a elektronová mikroskopie.
5. Metody prvkové analýzy, rentgenová fluorescenční analýza,  
 atomová absorpční spektrometrie, optická emisní spektrometrie,
 hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.
6. Metody molekulové analýzy, infračervená spektrometrie,  
 Ramanova spektrometrie, UV/VIS spektrometrie.
7. Organická hmotnostní spektrometrie v analýze uměleckých děl.
8. Krystalová struktura materiálů, rentgenová difrakční analýza.
 Termická analýza.
9. Separační metody, kapalinová a plynová chromatografie, elektromigrační  
 metody.
10. Speciální analytické metody, datování radioaktivním uhlíkem. 
11. Interpretace dat analytických metod, příklady postupů interpretace  
 v oblasti analýzy pojiv a pigmentů, analýza povrchů a souvrství.  
 Příklady určování původu materiálů.
12. Příprava průzkumu, formulování požadavků na chemickou analýzu.
13. Praktické dovednosti, příprava nábrusu, analýza pigmentů rentgenovou  
 fluorescencí, extrakce a analýza barviv s využitím UV/VIS  
 spektrofotometrie, zkoumání souvrství infračerveným mikroskopem.

V rámci předmětu bude možné příklady aplikací analytických metod modifikovat 
dle badatelského zaměření studentů. Studentům bude zadán průzkum umělec-
kého díla (modelové „umělecké dílo“), který mají řešit ve spolupráci s analytickým 
chemikem. Jejich úkolem bude formulovat otázky, na které lze hledat odpověď 
analytickými metodami, zúčastnit se odběru a měření vzorků, podílet se na in-
terpretaci dat. Výstupy chemických analýz pak zasadí do kontextu umělecko- 
historického výzkumu a zpracují zprávu o průzkumu díla, případně navrhnou dal-
ší postup jeho průzkumu analytickými metodami.
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Malovaná dřevěná truhla z 19. století; bílý pigment – zinková běloba 
prokázána rentgenovou fluorescenční spektrometrií in situ.
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Infračervená 
spektrometrie pojiv 
– ve spektrech 
jsou patrné rozdíly 
umožňující odlišení 
uvedených pojiv.

přístroje pro chemickou analýzu ve výzkumu hmotného 
kulturního DěDictví

Ruční rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF)

Vzorek je ozařován primárním rentgenovým 
zářením, které způsobí vyražení elektronu 
z vnitřní slupky elektronového obalu atomu. 
Uvolněné místo je zaplněno přeskokem elek-
tronu na toto místo z vyšší elektronové hladiny, 
přičemž dojde k vyzáření sekundárního rent-
genového záření (rentgenová fluorescence). 
Vlnová délka tohoto záření je charakteristic-
ká pro určitý prvek, intenzita záření je úměr-
ná množství daného prvku. Lze tak prokázat 
přítomnost určitého prvku i získat informaci  
o jeho množství ve vzorku. 

Přístroj je možné využít pro nedestruktivní 
analýzu anorganických pigmentů, omítek a kovových artefaktů in situ. Lze po-
tvrdit zlacení předmětů nebo ověřovat ryzost drahých kovů. V případě odebra-
ného vzorku je možné přístroj umístit do stojanu s krytem pro bezpečné měření 
a pracovat v uspořádání – stolní XRF.

Při ovládání přístroje je nutné postupovat dle manuálu, který je k dispozici  
v laboratoři. 

Infračervená spektrometrie pojiv - ve spektrech 
jsou patrné rozdíly umožňující odlišení uvedených pojiv
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UV/VIS spektrometrie je metoda založená na ab-
sorpci záření různých vlnových délek v oblasti 
ultrafialového a viditelného záření analyzovanou 
látkou, přičemž dochází ke změně elektronových 
energetických stavů molekuly. Měří se intenzita 
prošlého (neabsorbovaného) záření. Porovnává 
se množství prošlého záření pro slepý pokus (ne-
obsahuje stanovovanou látku) a záření prošlého 
roztokem vzorku.  Pokles intenzity záření odpoví-

dá absorpci způsobené stanovovanou látkou. Je charakterizován absorbancí, 
veličinou úměrnou koncentraci stanovované látky ve studovaném roztoku.

Přístroj je možné využít například pro analýzu solí v omítkových vrstvách 
nebo organických barviv (nutná extrakce do vhodného rozpouštědla). Jedná se  
o destruktivní postup, neboť je nutné vzorek převést do roztoku. Na uvedeném 
principu jsou založeny i neinvazivní metody, ale taková měření konfigurace pří-
stroje neumožňuje. Při ovládání přístroje je nutné postupovat dle manuálu, kte-
rý je k dispozici v laboratoři.

UV/VIS spektrofotometr DR5000

Mikroskop pro infračervenou spektroskopii

Infračervená spektrometrie je metoda založe-
ná na absorpci infračerveného záření vzorkem, 
přičemž dochází ke změně vibračních a rotač-
ních energetických stavů molekuly. Výsledkem 
je spektrum s charakteristickými absorpčními 
pásy jednotlivých funkčních skupin a typické 
pro danou látku. Mikroskop umožňuje zaměřit 
konkrétní místo na vzorku a získat informaci  
o chemické struktuře z konkrétního místa vzor-
ku. Jedná se vyjímatelný modul standardních 
infračervených spektrometrů.

Přístroj je možné využít pro analýzu jednot-
livých vrstev v připravených nábrusech vzorku 

(invazivní přístup – nutné odebrat vzorek). U velmi malých předmětů, které je 
možné umístit pod mikroskop, lze provést měření neinvazivním přístupem. Zís-
káme informaci o organických barvivech, použitých pojivech nebo lacích.   

Při ovládání přístroje je nutné postupovat dle manuálu, který je k dispozici  
v laboratoři. 
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3.4. Fyzikální metoDy v průzkumu hmotného kulturního 
DěDictví 1–4

Obecnější definice obsahu předmětu 

Předmět seznámí posluchače s fyzikálními (převážně optickými) metodami ne-
invazivního průzkumu kulturního dědictví. Úvodní přednášky budou věnovány 
základním pojmům z oblasti fyziky. Studenti si tak osvojí správnou terminologii, 
nezbytnou pro komunikaci s přírodovědci při svém budoucím bádání. Osvěží si 
znalosti optiky a nabydou potřebného přehledu, který jim umožní plně chápat 
navazující učivo. Dále se budeme podrobně věnovat vybraným fyzikálním me-
todám v průzkumu kulturního dědictví, kterými jsou multispektrální zobrazová-
ní, 3D skenování a využití THz záření. V případě každé z těchto technik bude 
nejprve vyučován princip fungování a následně bude posluchač seznámen  
s praktickými aspekty dané metody. Následovat bude praktická část výuky, kdy 
si posluchač metodu osobně vyzkouší na speciálně připraveném uměleckém 
díle, které umožní všechny její aspekty pozorovat. Předpokládá se také, že se 
posluchač bude v rámci této praktické části výuky zabývat též následným zpra-
cováním pořízených dat. 

Konkrétní témata jednotlivých přednášek či seminářů 

1. Fyzikální princip a základy detekce elektromagnetického záření.
2. Fyzikální teorie barev, barevné prostory.
3. Experimentální metody objektivního měření barev primárních  
 a sekundárních zdrojů, praktická výuka.
4. Základy multispektrálního snímkování, specifika jednotlivých  
 režimů (UV, VIS, IČ, luminiscence).
5. Experimentální uspořádání pro snímkování ve viditelné oblasti, 
 blízké infračervené oblasti, ultrafialové oblasti a luminiscence, 
 praktická výuka.
6. Zpracování digitálního záznamu obrazových dat s objektivní 
 barevnou věrností, zpracování dat mimo viditelnou oblast spektra.
7. Základní principy optického skenování prostorových předmětů, 
 principy fungování vybraných zařízení.
8. Praktická výuka: skenování pomocí laserového skenovacího ramene.
9. Zpracování mračen bodů, algoritmizace základních úprav 3D záznamu.
10. Pořízení fotografických textur, projekce textur na 3D model, 
 praktická výuka.
11. Skenování pomocí LIDARu, praktická výuka.
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12. Zpracování dat pořízených LIDARem (obdobně jako v případě  
 laserového skenovacího ramene).
13. Základy zobrazování v THz oblasti, praktická výuka.
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Uživatelské manuály k vybraným přístrojům, uživatelská příručka k software 
Rawtherapee, MeshLab a v ní citované publikace.
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Princip fungování:
Možnost skenování na vzdálenost až 150 m
Přístroj skenuje nelesknoucí povrchy
Přístroj vydává zvukovou signalizaci
Možnost nastavení jemnosti skenování
Ideální ke skenování předmětů velkých veli-
kostí (architektura, budovy, místnosti atd.)
Přídavný stativ pro zvolení ideální výšky
Možnost využití dálkového ovládání z mobilní-
ho telefonu
Možnost práce bez přístupu k elektrické energii

přístroje pro Fyzikální analýzu ve výzkumu hmotného 
kulturního DěDictví

3D skener Faro Focus
(maximální rozlišení v jednotkách milimetrů)

Možnosti použití:
Tvorba panoramatických snímků
Přesné měření vzdálenosti
Zdroj dat pro virtuální restaurování
Digitalizace uměleckých děl
Zdroj dat pro následné mapování textur

Návod použití: viz Originální návod výrobce přístroje
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3D skenovací rameno Romer absolute arm
(maximální rozlišení 0,1 mm)

Princip fungování:
Přístroj skenuje nelesknoucí povrchy
Ideální vzdálenost skenování signalizuje skeno-
vací hlava
Přístroj vydává zvukovou signalizaci
Možnost nastavení citlivosti pro různé povrchy
Skenování předmětů do velikosti dosahu rame-
ne skeneru
Možnost skenování větších předmětů s použi-
tím následného ztotožňování jednotlivých skenů
Přídavný robustní stativ pro zamezení vibrací
Možnost práce bez přístupu k elektrické energii

Možnosti použití:
Přesné měření vzdálenosti
Zdroj dat pro virtuální restaurování
Digitalizace uměleckých děl
Ověření totožnosti předmětů
Zkoumání struktury povrchu
Zdroj dat pro následné mapování textur

Návod použití: viz Originální návod výrobce přístroje

Přístroj pro multispektrální snímkování
(maximální rozlišení 46 Mpx)

Princip fungování:
Speciálně upravená zrcadlovka
Detekuje v celém rozsahu (250–1050 nm)
Výměnou filtrů přístroj umožňuje detekci  
v jednotlivých režimech
Přídavné zdroje světla umožňující snímkování 
v celém rozsahu detekce
Možnost práce bez přístupu k elektrické 
energii
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Možnosti použití:
Fotodokumentace podkreseb a podmaleb
Digitalizace uměleckých děl
Snímkování v režimu UV odrazivosti
Snímkování v režimu luminiscence indukované UV
Snímkování v režimech IR odrazivosti
Snímkování v režimu luminiscence indukované viditelným spektrem
Zdroj dat pro následné mapování textur

Návod použití: viz Originální návod výrobce přístroje

Přístroj TeraSense

Princip fungování:
Zařízení se skládá se zdroje a detektoru připo-
jeného k počítači
Zdroj vysílá nedestruktivní terahertzové záření 
prostupující některými materiály
Vizualizace výsledku je možná v přídavném 
softwaru
V přídavném softwaru je možné nastavit citli-
vost detekce
Práce je možná v režimech prostupnosti nebo 
odrazu
Nutnost přístupu k elektrické energii

Možnosti použití:
Detekce kovových předmětů pod povrchem
Detekce vad a vzduchových kavit
Odhad velikosti kovových předmětů pod povrchem
Odhad stupně degradace některých materiálů

Návod použití: viz Originální návod výrobce přístroje
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Science & teambuilding: zachování uměleckohistorických 
artefaktů závisí především na lidech s dobrou vůlí  

a potřebnými znalostmi.
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4. OSTATNÍ PŘEDMĚTY

4.1. FilosoFie pro DoktoranDy 1–2

Předmět je určen všem doktorandům na Filozofické fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Jeho cílem je rozvinout studentovu schopnost vnímání vlastní 
odborné specializace v širším kontextu humanitních věd, jakož i v obecných 
souvislostech osobního situování ve světě. Proto je realizován formou individu-
álního studia, doplněného přednáškou. Zaměřuje se na aktuální problémy sou-
časné filozofie s interdisciplinárními přesahy. Student je povinen zvládnout na 
přiměřené úrovni dějiny filozofie tak, aby měl přehled o jejích hlavních problé-
mových okruzích, dobře se vyznal v základní terminologii, uměl kriticky zhod-
notit její základní historické milníky a aby své vědomosti uplatnil při diskusi nad 
závěrečnou prací. Přednášky garanta se v každém semestru přizpůsobují kon-
krétním zájmům a zaměření posluchačů. Filozofie se představuje jako obor či 
metoda, přínosným způsobem obohacující jejich profesní směřování. Zápočet je 
studentovi udělen za vypracování písemných podkladů ke zkoušce: zpracování 
textu na zvolené téma po konzultaci se zkoušejícím. Zkouška má formu diskuse 
nad tímto textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem disertace. 
Text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie a musí být předem 
schválen zkoušejícím vyučujícím podle propozic daných katedrou.

Doporučená literatura
Výběr literatury souvisí se zvoleným tématem samostatné písemné práce a je 
předběžně konzultován s příslušnými odborníky na katedře filozofie. 

4.2. publikační aktivita 
a) Odborné publikace

Odborná publikace patří k nejcharakterističtějším a základním výstupům vě-
deckovýzkumné práce. S její pomocí autor komunikuje odborné veřejnosti vý-
sledky a závěry svého bádání či výzkumu. Ve vědecké komunitě ne náhodou 
platí okřídlené rčení publish or perish. Bez publikačních výstupů nelze uspět 
ve vědecké komunitě. Každý vědecký pracovník by si od počátku své kariéry 
měl vytvářet co nejlepší publikační curriculum. Podle počtu a kvality publikač-
ních výstupů jsou hodnoceni nejen vědci, ale též vědecko-výzkumné institu-
ce. Jde o důležité kritérium úspěšnosti při žádostech o všechny typy vědecko- 
výzkumných projektů a rovněž při rozdělování finančních prostředků pro základní 
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činnost institucí. Při posuzování kvality se každý stát zpravidla řídí vládní meto-
dikou vědy a výzkumu. V České republice aktuálně stanovuje hodnoticí proces, 
metodiku hodnocení a další kritéria Rada pro vědu, výzkum a inovace Úřadu 
vlády České republiky (RVVI, www.vyzkum.cz). Metodika hodnocení, kritéria  
a celá procedura se však v průběhu let proměňují, a je proto zapotřebí sledovat 
aktuální informace. Kvalitní hodnocení publikačních výstupů patří k nejnároč-
nějším procesům.

Běžně jsou publikační výstupy hodnoceny podle jednotlivých kategorií (např. 
odborná kniha, kapitola v odborné knize, odborný článek, článek ve sborníku 
atd.). Vědecké publikace musí procházet procesem peer review, tedy posou-
zením kvality jinými vědci. Toto posouzení bývá zpravidla double blind, což 
znamená, že se autor nedozví jméno recenzenta a recenzent posuzuje text, 
aniž by dostal informaci, kdo je jeho autorem. Tento recenzní proces si zajišťují 
redakce odborných periodik nebo vydavatelství. Ve snaze po alespoň určité 
objektivizaci posuzování kvality odborných článků byly zřízeny na mezinárod-
ní úrovni databáze periodik, které uspořádávají časopisy podle jejich prestiže  
a různých kritérií do tzv. decilů a kvartilů. Nejvýznamnějšími databázemi jsou 
Web of Science (WoS) a Scopus. Redakce odborných časopisů se snaží být 
registrovány na těchto platformách a získat v nich co nejlepší umístění.

Jelikož hodnoticí metodiky většiny evropských zemí kladou obvykle velký 
důraz na tyto databáze, je vhodné, aby se každý autor snažil umístit svůj člá-
nek do periodika registrovaného na těchto platformách. Doporučujeme pro-
to doktorandům zvážit předem se školitelem nejvhodnější vydavatelství nebo 
periodikum, které nejen požívá prestiže v odborné obci, ale rovněž má dobré 
hodnocení v rámci tohoto systému hodnocení. 

V rámci doktorského studia vypracovává doktorand pod vedením svého 
školitele odborný text. Následně jej uplatní ve vhodném odborném periodiku 
nebo vydavatelství. Zápočet je mu zapsán teprve poté, co předloží garantovi 
předmětu dokončenou publikaci. Ve výjimečných a odůvodněných případech 
lze zápočet udělit na základě písemného potvrzení redakce či vydavatelství  
o přijetí textu k publikování. Vzhledem k aktuálně platné metodice výsledků je 
možné splnit studijní povinnosti v oblasti publikací v následujících kategoriích.
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Publikace – článek B 1–4 
Do této kategorie se řadí příspěvky publikované v periodicích indexovaných  
v databázi Scopus, tedy publikace kategorie Jsc.

Publikace – článek C 1–4 
Do této kategorie se řadí příspěvky kategorie Jost, tedy články publikované v re-
cenzovaných odborných časopisech, které nejsou indexovány na WoS a Scopus. 
Obvykle se jedná o důležitá periodika národního či lokálního významu.

Publikace – kniha (B) 1–2 
Do této kategorie se řadí odborné monografie, které splňují všechna kritéria 
podle platné metodiky hodnocení vědeckovýzkumných prací (recenzovaná 
monografie, přítomnost poznámkového aparátu, rejstříku, cizojazyčného resu-
mé atd.). Garant posoudí odbornost knihy, v případě jakýchkoli pochybností či 
odvolání ze strany studenta rozhoduje oborová rada.

Publikace – kapitola v knize (C) 1–4 
Do této kategorie se řadí kapitoly či statě publikované v odborné monografii, 
která splňuje všechna kritéria podle platné metodiky hodnocení vědeckový-
zkumných prací (recenzovaná monografie, přítomnost poznámkového aparátu,  

Obálka časopisu Umění/Art, jediného 
uměleckohistorického periodika vydávaného 
v ČR, jež je indexováno  
v databázi Web od Science.

Publikace – článek A 1–4 
Do této kategorie se řadí příspěvky v periodicích indexovaných v databázi Web 
of Science (WoS), tedy publikace kategorie Jimp.
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rejstříku, cizojazyčného resumé atd.). Garant posoudí odbornost knihy, v případě 
jakýchkoli pochybností či odvolání ze strany studenta rozhoduje oborová rada.

Publikace – článek ve sborníku (D) 1–2 
Do této kategorie se řadí odborné statě publikované ve sborníku, který splňuje 
všechna kritéria podle platné metodiky hodnocení vědeckovýzkumných prací. 
Garant posoudí odbornost textu, v případě jakýchkoli pochybností či odvolání 
ze strany studenta rozhoduje oborová rada.

b) Aktivní účast na odborných konferencích

Účast na odborných konferencích patří k tradičním formám prezentace výsled-
ků vědeckovýzkumné práce odborné veřejnosti. Významní představitelé oboru 
bývají na konference zváni a často vystupují s tzv. key lecture. Zpravidla však 
každý vědecký pracovník sleduje ve své specializaci, které konference jsou 
plánovány. Organizátoři obvykle zveřejňují pomocí oborových platforem tzv. 
CFP (Call for papers), tedy výzvu odborné obci k zasílání abstraktů. Organi-
zační výbor následně posoudí návrhy a vyrozumí uchazeče o přijetí či nepřijetí 
jeho příspěvku. Po kladném vyrozumění již doktorand připravuje podle pokynů 
organizátorů a svého školitele svůj příspěvek. V oboru dějin umění se jedná 
nejčastěji o příspěvky v délce přibližně 20 minut, pronášené ideálně spatra. 
Standardní součástí bývá následná diskuze všech zúčastněných.

Předmět může doktorand splnit předložením dokladu o aktivní účasti na od-
borné konferenci (např. předložením programu konference). Doktorand je po-
vinen předložit k posouzení rovněž tištěnou či digitální verzi svého příspěvku, 
případně tiskový výstup z konference. Doktorand předem konzultuje se svým 
školitelem a garantem předmětu svou účast na konferenci. 

V rámci plnění studijních povinností je možné si zapisovat následující před-
měty (a to opakovaně):

 Aktivní účast na zahraniční konferenci 1–2 (10 kreditů)
 Aktivní účast na domácí konferenci 1–2 (5 kreditů)
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4.3. zahraniční zkušenosti

Získání zkušeností ze zahraničí by mělo být tradiční součástí jakéhokoli typu 
vysokoškolského studia. Obzvláště v průběhu doktorského studia by měl dok-
torand získat zkušenosti ze zahraničních vysokých škol a vědeckých pracovišť 
s cílem vytvořit si svůj network pracovních kontaktů s lidmi po celém světě, 
kteří se zabývají stejnou problematikou. Mezinárodní zasíťování ve vědecké 
oblasti se stává jedním z nejdůležitějších parametrů pro absolventy a hraje 
obvykle zásadní roli nejen v úspěšnosti na poli grantových projektů, ale rovněž 
v běžné práci ve vědeckých institucích. 

Doktorand si vzhledem ke svému zaměření vybírá sám ve spolupráci se ško-
litelem cílovou destinaci svých zahraničních pobytů a zajišťuje si autonomně 
kontakt s přijímacím zahraničním pracovištěm. Zahraniční pobyty nejsou nijak 
teritoriálně omezeny. Přijímající pracoviště však musí rozvíjet vědecko-výzkum-
nou činnost. Doktorand může využívat rovněž zahraničních smluv vysílajícího 
pracoviště (např. Erasmus+, SEMP, Freemover atd.). Pro nalezení nejvhod-
nější formy pobytu doporučujeme konzultovat webové stránky zahraničního 
oddělení univerzity a fakulty. Doktorand by měl pobyt plánovat v náležitém ča-
sovém předstihu a myslet rovněž na krytí finančních nákladů, které je možné 
zabezpečit ziskem nějakého stipendia (např. Fullbright, vládní stipendia přes 
Dům zahraničních služeb, DAAD, AKTION, Stipendium dr. Alfreda Badera atd.), 
případně naplánovat pobyt v rámci interních grantových prostředků univerzity 
(např. Studentská grantová soutěž IGA) nebo externích poskytovatelů (GA ČR, 
TA ČR, NAKI atd.). Absolvování zahraničního pobytu se prokáže pomocí potvr-
zení o absolvování zahraničního pobytu v minimální předepsané délce. 

V rámci plnění studijních povinností v oblasti zahraničních pobytů je možné 
si zapisovat následující předměty (a to opakovaně):

 Zahraniční pobyt nad 7 dní 
 Zahraniční pobyt nad 1 měsíc 
 Zahraniční pobyt nad 5 měsíců 
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Zahraniční zkušenosti představují nezastupitelný zdroj poznání –  
a také zdroj mnoha nedocenitelných pracovních i nepracovních vazeb, 

kontaktů a přátelství.
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4.4. aktuální otázky oboru Dějin umění 1–4

Cyklus přednášek je složen z vystoupení vybraných vyučujících na jimi zvole-
ná aktuální témata z oboru dějin umění. Přednášejícími jsou jednak školitelé 
a členové oborové rady, jednak pozvaní vědci, s nimiž je předem projednáno 
jejich odborné téma, aby přispívalo k rozšiřování odborných metodologických 
přístupů studentů doktorského studia. Dle možností jsou do programu zahr-
novány přednášky zahraničních badatelů, obvykle 1–2 přednášky za semestr. 
Cyklus je považován za cennou součást doktorského studia, která může obo-
hatit poznání studentů a inspirativně přispět k jejich vlastní vědecké práci.

4.5. peDagogický moDul

Předmět poskytuje studentům doktorského studijního programu možnost se-
známit se s univerzitní pedagogickou praxí. Jde o připravené vstupy do vý-
ukového kurzu školitele, v němž studenti prokáží schopnost převést výsledky 
svého bádání do vzdělávací roviny. Téma vybraných přednášek nebo seminár-
ních cvičení připravují pro studenty bakalářského studia, vždy na návrh svého 
školitele. Spolupracují s ním při samostatné přípravě svých příspěvků, v do-
statečném časovém předstihu konzultují využití odborné literatury, strukturu 
přednášky/semináře, stejně jako formu a rozsah prezentace. 

Studenti se mohou také podílet na přípravě a organizaci odborných exkurzí, 
samostatně odborně vést bakalářské práce či tyto práce oponovat (po souhla-
su svého školitele a předsedy oborové rady).

4.6. Disertační moDul

Studenti vypracovávají pod vedením svého školitele detailní strukturu diser-
tační práce, rozpracovávají základní teze a specifikují metodologické přístupy, 
které plánují využít. Součástí prvního, školiteli odevzdaného konvolutu materi-
álů je také důkladný seznam domácí a zahraniční literatury k tématu. Studenti 
dále zpracovávají dílčí úseky disertační práce, na základě vlastního výzkumu  
i konzultací se školitelem, a to až do výsledné podoby disertační práce. Kvalitu 
všech těchto textů posuzuje školitel (ve sporných případech oborová rada).

Studenti se také v rámci disertačního modulu účastní ročníkových konfe-
rencí, věnovaných různým aspektům a otázkám z dějin umění, architektury  
a kultury. Jejich obsah se proměňuje spolu s proměnou témat zpracováva-
ných v disertačních pracích aktuálně studujících studentů doktorského studij-
ního programu. Cílem konferencí je seznámení se s aktuálním stavem poznání  
a zpracování problematiky jednotlivých realizovaných disertačních prací.
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Denkmal Lipsko – evropský veletrh pro památkovou 
péči, restaurování a obnovu starých staveb, který se 

koná každý sudý rok v listopadu.
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5. SLOVNÍK POJMŮ

vybrané záklaDní pojmy
Autenticita – původnost památky (materiálové, časové, místní, autorské urče-
ní); různé významy v různých kulturních okruzích – v Evropě důraz na zacho-
vání hmotné substance

Degradace – termín spojený s úbytkem hodnot památky (hmotných i nehmotných)

Falzum – padělek díla vytvořený z neetických důvodů

Konverze – úprava objektu související se změnou funkčního využití

Konzervování – vychází z italského conservare a znamená uchovávat, chránit, 
udržovat v neporušeném stavu; zastavení či stabilizace destrukčních procesů

Kopie – přesná napodobenina původního díla

Koroze – samovolná fyzikální degradace památky vlivem vnějšího prostředí

Patina – stopy působení času a prostředí na hmotu památky; je spojena s pa-
mátkovou hodnotou stáří (z přírodovědeckého hlediska jde většinou v zásadě 
o korozi)

Rekonstrukce – znovuvytvoření zaniklé památky, případně její části

Replika – volná kopie nebo varianta díla

Restaurování – vychází z latinského restaurare; odstraňuje důsledky amortiza-
ce, materiálové degradace a jakkoli vzniklých poškození. Většinou je spojeno se 
záměrem obnovit původní stav nebo vzhled díla.

Dokumenty, instituce, osobnosti

Benátská charta

Text formulován 1964; památky jsou považovány za živé svědky minulosti. Je 
proto povinností lidstva předat je do rukou budoucích generací s neztenčenou 
měrou autenticity („v plném bohatství jejich původnosti“). Základním principem 
je autenticita, ale tento pojem není v Benátské chartě jasně určen. 

Restaurování je definováno jako vysoce specializovaná činnost, jejímž cílem 
je chránit a odhalovat estetické a historické hodnoty památky, „…zakládá se na 
respektování staré podstaty a autentických dokumentů. Zastavuje se tam, kde 
začíná hypotéza“. Důraz je v Benátské chartě kladen na dokumentaci stavu 
památky před restaurováním, v jeho průběhu a po restaurování. Vliv Benátské 
charty se uplatňoval v následujících desetiletích po celém světě.
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Jednotlivé články Charty (2–13, z celkových 16 článků):

2. Konzervace a restaurování památek představují disciplínu, jež se obrací 
ke všem vědám a technikám, jež mohou přispět ke studiu a k záchraně památ-
kového dědictví.
3. Konzervace a restaurování památek směřují k záchraně jak památek 
umění, tak památek historie.
4. Konzervace památek ukládá především soustavnost jejich údržby.
5. Zachování památek je vždy podpořeno, jestliže se jim určí funkce užiteč-
ná pro společnost: takové určení je tedy žádoucí, ale nesmí narušit uspořádání 
a výzdobu budov. Právě v těchto mezích je možno pojímat i schválit úpravy, 
které jsou požadovány v důsledku vývoje potřeb a zvyklostí. 
6. Konzervace památky v sobě zahrnuje zachování jejího prostředí a měřít-
ka. Jestliže tradiční prostředí památky existuje, je třeba ho zachovat. Je třeba za-
mítnout každou novostavbu, každou destrukci a každou úpravu, které by mohly 
porušit vztahy objemů a barev.
7. Památka je neoddělitelná od historie, jíž je svědkem, a od prostředí,  
v němž je umístěna. V důsledku toho může být připuštěno přemístění celku 
nebo částí památky jen tehdy, když to vyžaduje záchrana památky, nebo z dů-
vodů velkého zájmu národního nebo mezinárodního.
8. Prvky sochařství, malířství nebo výzdoby, které tvoří nedílnou součást 
památky, mohou od ní být odděleny, jen když toto opatření představuje jediný 
prostředek, který je schopen zaručit jejich zachování.
9. Restaurování je operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím 
cílem je zachovat a odhalovat estetické a historické hodnoty památky a zaklá-
dá se na respektování staré podstaty a autentických dokumentů. Zastavuje se 
tam, kde začíná hypotéza. V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, 
jež je uznána za nezbytnou z důvodů estetických nebo technických, založena 
na architektonické kompozici a má nést znaky naší doby. Restaurování budou 
vždy předcházet i doprovázet archeologické a historické průzkumy památky.
10. Jestliže se tradiční techniky ukázaly nepostačujícími, je možno zabezpe-
čení památek provést všemi moderními technikami konzervace a konstrukce, 
jejichž účinnost byla prokázána údaji vědeckými a zaručena zkušeností.
11. Hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k vybudování památky, mají být 
respektovány; dosažení jednoty stylu během restaurování nemá být cílem. Jestliže 
budova vykazuje více slohů na sobě navrstvených, pak obnažení stavu skrytého 
uvnitř je možno odůvodnit jen výjimečně a za podmínek, že odstraňované prvky 
představují jen malý zájem a že kompozice nově odkrytá je svědectvím vysoké 
hodnoty historické, archeologické nebo estetické a že stav konzervace bude možno 
považovat za postačující. Úsudek o hodnotě dotyčných prvků a rozhodnutí o elimi-
nacích, jež by bylo nutné provést, nemohou být odvislé jen od samotného autora.
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12. Prvky, určené k tomu, aby nahradily chybějící části, se musí včlenit do 
celku harmonicky, ale zároveň se i odlišovat od původních částí tak, aby restau-
rování nefalsifikovalo dokument umění a historie.
13. Doplňky mohou být strpěny, jen pokud respektují všechny části týkající 
se budovy, její tradiční rámec, rovnováhu kompozice a vztahy s prostředím.

Dokument z Nara o autenticitě

Dokument přijat 1994 přijat na konferenci ve městě Nara.
Formulován v duchu Benátské charty – soustředil se na autenticitu jako na zá-

kladní určující faktor (činitel) vztahující se k památkovým hodnotám. Klade důraz 
na to, že v našem kulturně rozmanitém světě není nezbytné posuzovat hodnotu 
a autenticitu památky prostřednictvím fixních kritérií. Posouzení hodnot památky 
se může lišit v závislosti na odlišných kulturách. Dokonce v jenom kulturním pro-
středí může být památka posuzována v různých kulturních souvislostech.

Dokument z Nara mj. uvádí: „V závislosti na charakteru památky či sídla 
a jejich kulturního kontextu je posouzení autentičnosti vázáno na informační 
zdroje. Ty zahrnují koncepci i formu, materiály a hmoty, použití a funkci, tradici a 
techniku, polohu a umístění, duch a dojem, původní stav a historický vývoj. Tyto 
zdroje buď patří k dílu, nebo existují mimo ně. Použití těchto pramenů umožňuje 
popsat kulturní památku s přihlédnutím k jejím specifickým dimenzím po umě-
lecké, technické, historické a společenské stránce.“

Dokument z Pavie

Usnesení přijaté 21. října 1997 na konferenci v Pavii.
Zástupci restaurátorů z Evropy formulovali požadavky evropského regionu 

na restaurování a vzdělávání v této oblasti.
Dokument mj. říká, že konzervátor/restaurátor se musí již od počátku pro-

jektování koncepce konzervování/restaurování podílet na rozhodování o ní; ve 
spolupráci s ostatními partnery přebírá odpovědnost za realizaci konzervování/
restaurování.

ICCROM (International Center for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property)

Mezinárodní středisko pro výzkum ochrany a restaurování kulturního dědictví.
Organizace založena v roce 1959 při UNESCO, sídlí v Římě. 
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ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

Mezinárodní rada pro památky a sídla.

Organizace zabývající se ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni, 
založena roku 1965 v návaznosti na Benátskou chartu.

Člení se na národní komitéty a mezinárodní vědecké komitéty; vedení sídlí  
v Paříži. 

Cesare Brandi (1906–1988)

1939‒1961 ředitel Istituto Centrale del Restauro v Římě

1963 vydal pojednání Teoria del Restauro (v češtině vydáno jako Teorie restau-
rování)

zdůrazňoval, že tzv. „vědecké restaurování“ často opomíjí uměleckou hodno-
tu restaurovaného „uměleckého díla-památky“. Požadoval proto, aby estetické 
hodnoty byly brány v úvahu při každém rozhodování o charakteru restaurátor-
ského zásahu.

„Restaurování představuje metodologický moment uznání uměleckého díla  
v jeho fyzické soudržnosti a v jeho bipolaritě estetické a historické z hlediska 
jeho předávání do budoucna.“

Bohuslav Slánský (1900–1980)

malíř a restaurátor, zakladatel tzv. české restaurátorské školy

1947 jmenován profesorem na nově založené škole pro malířské techniky  
a restaurování obrazů na Akademii výtvarných umění v Praze

1953 vydána Technika malby I – Malířský a konservační materiál

1956 vydána Technika malby II – Průzkum a restaurování obrazů

restaurování chápal jako specifickou uměleckou disciplínu; zdůrazňoval este-
ticko-výtvarný aspekt restaurátorské práce, opírající se o nezbytnou materiální 
empatii a pochopení obrazové výstavby díla  
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průzkumy, metoDy, technologie

Základní metody průzkumu historických materiálů

neinvazivní metody – nevyžadují odběr vzorku, nedochází tedy k úbytku mate-
riálu, ani ke změnám na zkoumaném předmětu

invazivní metody destruktivní – vyžadují odběr vzorku, během analýzy je vzo-
rek zničen či změněn

invazivní metody nedestruktivní – vyžadují odběr vzorku, vzorek však není tě-
mito metodami zničen a lze jej opětovně použít k dalším analýzám

invazivní metody mikro-destruktivní – zničí se jen malá část vzorku

Analýzy vzorku
kvalitativní analýza – určují složení látek

kvantitativní analýzy – určují množství látky ve vzorku

Vzorek musí být homogenní, dostatečný pro příslušnou analýzu, z „reprezenta-
tivního“ místa zkoumaného objektu (nutná konzultace s technologem – detekční 
limity jednotlivých metod), avšak z místa pohledově minimálně exponovaného. 
Je nutné brát v úvahu, zda nelze stejnou informaci získat neinvazivním způso-
bem. Vzorek musí být odebrán před jakýmkoliv novým restaurátorským „vstu-
pem“. Odběr vzorků popisuje norma EN 16085 (2012) Conservation of Cultural 
Property – Methodology for sampling materials of cultural property – General 
rules.

Neinvazivní metody
rentgenografie a gamagrafie, RTG tomografie – lokalizace vnitřních konstrukcí 
plastik z odlišného materiálu; identifikace doplňků, vysprávek, prasklin, poruch; 
lokalizace podmaleb apod.; RTG tomografie – umožňuje studium RTG obra-
zu trojrozměrného předmětu – nedestruktivní 3D vizualizace; zjištění prasklin, 
makropórů, poruch či přítomnost vnitřních konstrukcí z různých materiálů  

UV fotografie – po nasvícení UV světlem se vizuálně projeví rozdílná fluores-
cence organických látek (vhodné zejména pro odlišení druhotných doplňků); 
odlišení složek, které nemusí být patrné v denním světle (laky, tmely, přemalby, 
mastné skvrny, plísně, řasy); nutnost zatemnění

IR reflektografie – umožňuje vizualizovat skryté vrstvy a podmalby (použití 
např. při studiu malířských technik)
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teplotní analýza povrchu – diagnostika podpovrchových defektů (trhliny, dutiny, 
povrchová vlhkost)

Invazivní metody nedestruktivní
optická mikroskopie – určení tvaru a velikosti zrn a pórů; popis vrstev a jejich 
počet podává základní informace o struktuře povrchu díla nebo odebraného 
vzorku; u nábrusů vzorku podává informaci o stratigrafii povrchových úprav 

skenovací elektronová mikroskopie – morfologie povrchu, tvar, velikost a čet-
nost částic (kvantitativní analýzy prvků); princip detekce odražených elektronů, 
v počítači je pak složen obraz v odstínech šedi 

IR, FTIR spektrometrie – interakce infračerveného záření s molekulami analy-
zovaných látek (absorpce IR záření při průchodu vzorkem); identifikuje orga-
nické a anorganické sloučeniny na základě změny dipólového momentu mo-
lekuly; identifikace organických nátěrů, aditiv stavebních hmot; analýza pojiv  
a pigmentů

Ramanova spektrometrie – komplementární k IR spektrometrii; metoda vy-
užívá tzv. Ramanův jev, k němuž dochází při interakci laserového paprsku  
s elektrony zkoumaného materiálu, který je schopen měnit svou polarizovatel-
nost. Popisuje posun vlnové délky rozptýleného záření do excitačního záření. 
Protože je pro každou polarizovanou látku daný posun vlnové délky charakteri-
stický, je možné jej využít k identifikaci chemického složení vzorku (identifikace 
organických barviv, pigmentů atd.). Princip komparace naměřeného spektra se 
spektry čistých látek v databázi. Slouží k identifikaci organických a anorganic-
kých sloučenin; analýza pojiv a pigmentů; vhodné pro mapování malých ploch.

MALDI-TOF – laserová desorpční ionizace v přítomnosti matrice + hmotnostní 
detektor. Používá se pro stanovení látek s vyšší molekulovou hmotností (např. 
bílkovin). Přenos za pomoci matrice – aby se energie laseru přenesla na mo-
lekuly vzorku, aniž by je rozštěpila. Ionty analyzované látky jsou urychleny sil-
ným elektrickým polem a přes uzemněnou mřížku vstupují do detektoru (TOF). 
Měří se doba průletu částice detektorem, z níž se pak vypočte hodnota (poměr 
molekulové hmotnosti a náboje částice – hmotnostní spektrum).

rentgenofluorescenční analýza (XRF) – atomy objektu či vzorku jsou vystaveny 
RTG záření (princip rozdílu energií energetických hladin). Záření je charakteri-
stické pro konkrétní atomy o daném protonovém čísle (Z) – identifikace atomů. 
Výsledkem analýzy je spektrum (množství vyzářených fotonů – kvantitativní 
analýza) – na energii tohoto charakteristického záření v jednotkách keV (kva-
litativní analýza). Slouží zejména k prvkové analýze materiálů (hodně užíváno  
u kovů); identifikuje jednotlivé prvky a jejich relativní obsah ve vzorku.
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rentgenová difrakce – identifikace anorganických krystalických fází materiálu i 
sekundárně vytvořených látek

Invazivní metody destruktivní
histologické barvicí metody a kapkové reakce – využívají reakcí některých or-
ganických látek s určitými sloučeninami (vzniká charakteristické zabarvení); 
někdy subjektivní; dnes se využívají málo

UV/VIS molekulová absorpční spektrometrie – je založená na schopnosti mo-
lekul absorbovat záření z viditelné a ultrafialové části spektra. Užívá se přede-
vším k identifikaci organických barviv, která pro analýzu musí být převedena 
do roztoku.

hmotnostní spektrometrie – fyzikálně-chemická metoda založená na rozdělení 
nabitých částic podle jejich molekulových hmotností v elektrickém či magnetic-
kém poli. Podstatou je ionizace látky v plynném stavu a následná separace ion-
tů podle poměru hmotnosti a náboje. Identifikace organických sloučenin živo-
čišného i rostlinného původu; používá se zejména pro identifikaci organických 
složek ve stavebních materiálech.

silikátová analýza – chemické složení pojiva; poměr plniv a pojiva (lze často 
substituovat XRF)

LIBS – prvková analýza za vysoké teploty pomocí působení silového laseru 
(záření atomů o charakteristické frekvenci). V měřeném místě dochází k vy-
pálení „mikrodírky“. Možnost identifikovat v podstatě všechny prvky periodické 
tabulky.

separační analytické metody – pro látky s větším množstvím rozdílných složek; 
složky je třeba od sebe oddělit, aby mohly být detekovány samostatně – vzorek 
je během analýzy zničen

Separační analytické metody
Tenkovrstvá chromatografie (TLC) – nejjednodušší, vyžaduje rámcovou znalost 
typu látky (podmiňuje výběr stacionární a mobilní fáze). Stacionární fází je poly-
merní sorbent (silikagel, celulóza, křemelina) nanesený na skleněné, hliníkové 
nebo plastové desce. Mobilní fází bývá směs organických rozpouštědel. Mobil-
ní fáze vzlíná ve vrstvě sorbentu (vizuální stopy – „skvrny“ – jednotlivé složky).

Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC) – chromatografická separační 
trubice, v níž je vzorek unášen pod vysokým tlakem rozpouštědly (rozpouš-
tědla – mobilní fáze). Vznikne chromatogram – každé látce pak přísluší „chro-
matografický peak“. Metoda se používá pro analýzy přírodních barviv.
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Iontově výměnná chromatografie (IEC) – při průchodu separační trubicí se 
složky iontové povahy rozdělují mezi kapalnou mobilní fázi a sorpční stacio-
nární fázi, v daném případě ionexem (porézní sorbent – s kladným nábojem  
k analýze aniontů; se záporným nábojem k analýze kationtů). Z trubice vystu-
pují jednotlivé složky, které jsou analyzovány jinými metodami. Výsledně opět 
vzniká chromatogram. Metody se používá k analýzám solí anorganických a or-
ganických kyselin (stanovení aniontů a kationtů).

Plynová chromatografie – pro dlouhodobější výzkum spíše než pro analýzu 
vzorku. Mobilní fází je inertní plyn (helium nebo vodík). Vzorek je unášen sepa-
rační trubicí se sorpční náplní nebo sorpčním povlakem. Složky opět identifiko-
vány na výstupu z kolony (charakteristické retenční časy). Vznikne chromato-
gram, z něhož lze určit i koncentraci látky ve vzorku (kvalitativní i kvantitativní 
aspekt). Užití: oleje a přírodní pryskyřice. Při pyrolýzní plynové chromatografii 
není analyzován vzorek, ale produkty jeho pyrolýzy.

Elektromigrační metody – založené na pohybu nabitých molekul v homogen-
ním elektrickém poli (pro separaci kladně i záporně nabitých molekul). Vysoká 
účinnost separace a malá spotřeba vzorku a činidel, nicméně použitý vzorek je 
rovněž zničen. Metody se používají k identifikaci barev, plísní apod. v souvrství, 
k separaci bílkovin, sacharidů a dalších látek. 

• Kapilárová zónová elektroforéza (CZE) – látky jsou unášeny elektrolytem 
(mobilní fáze) k detekčnímu okénku. Kationty migrují k detektoru rychleji než 
anionty. 

• Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) – podobné jako CZE. 
Slouží k separaci molekul bez náboje. Ty jsou rozdělovány mobilní a pseudo-
-stacionární fází tvořenou micelami (shluky povrchově aktivních látek – vzni-
kají po přidání do elektrolytu). Separované látky se rozdělují mezi micely 
a nosný elektrolyt. Je potřeba velmi malý vzorek, používá se k identifikaci 
organických barviv. 

• Gelová elektroforéza (GE) – využívá k separaci vyjma migrace v elektric-
kém poli i rozdíl velikostí molekul separovaných látek. Stacionární fáze – gel.
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Obnova malovaného stropu v paláci Bahia  
v Marrákeši.
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6. GARANTI A VYUČUJÍCÍ

Ing. Karol Bayer (*1960) je proděkanem Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice a vedoucím Katedry chemické technologie tamtéž. Zabývá se me-
todami restaurátorského a technologického průzkumu a aktuálními postupy  
v restaurátorské/konzervátorské praxi. V doktorském studijním programu Dě-
jiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy vyučuje 
předmět Metodologie průzkumu a restaurátorské praxe v péči o hmotné kultur-
ní dědictví.

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (* 1957) je filozof a historik, v letech 2007 
až 2012 vedoucí Katedry filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci. Zabývá se především současnou filozofií a fenomenologií. V dok-
torském studijním programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro 
materiálové průzkumy garantuje a vyučuje předmět Filosofie pro doktorandy.

Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. (*1968) je vedoucím Společné labo-
ratoře optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie 
věd České republiky. Zbývá se problematikou detekce světla na úrovni jednotli-
vých fotonů, kvantovou a nelineární optikou, kvantovou statistikou nelineárních 
optických procesů a fyzikou laserů. V doktorském studijním programu Dějiny 
umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy se podílí na 
výuce předmětu Fyzikální metody v průzkumu hmotného kulturního dědictví.

Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (*1977) působí na Katedře dějin umě-
ní Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zaměřuje 
na architekturu od 18. století do současnosti, teorii a dějiny památkové péče, 
teorii umění a historiografii dějin umění. V doktorském studijním programu Dě-
jiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy je ga-
rantem a vyučujícím předmětů Metodologie průzkumu a restaurátorské praxe  
v péči o hmotné kulturní dědictví a Památková péče a metody uměleckohisto-
rického výzkumu.

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (*1963) přednáší na Katedře analytické 
chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je proděka-
nem pro vědu a výzkum a vedoucím výzkumného programu Regionálního cen-
tra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. 
Věnuje se výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních metod.
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Výzkum zahrnuje studium základních procesů ovlivňujících chemickou analý-
zu těmito metodami, vývoj původního iontového zdroje pro analýzu povrchů 
a řadu aplikací například z oblasti toxikologické analýzy. V doktorském studij-
ním programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové 
průzkumy je garantem a vyučujícím předmětu Metody chemické analýzy ve 
výzkumu hmotného kulturního dědictví.

Doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D. (*1984) přednáší na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, působí jako vědecký pracovník ve Společné 
laboratoři optiky. Zabývá se výzkumem v oblasti kvantové optiky a kvantového 
zpracování informace a vývojem optických nedestruktivních metod při průzku-
mu uměleckých děl. V doktorském studijním programu Dějiny umění, památ-
ková péče a technologie pro materiálové průzkumy je garantem a vyučujícím 
předmětu Fyzikální metody v průzkumu hmotného kulturního dědictví.

Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. (*1974) působí na Katedře dějin umění 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je garantem doktorského 
studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiá-
lové průzkumy. V rámci programu rovněž garantuje předměty Metodologie dě-
jin umění, památkové péče a oborových materiálových studií pro doktorandy, 
Aktuální otázky oboru dějin umění a předměty pedagogického a disertačního 
modulu. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na barokní kulturu a umění, 
zejména sochařství.

Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (*1981) je vedoucí Katedry dějin 
umění a proděkankou pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Věnuje se barokní malbě a štukatérství a uměleckým vztahům mezi 
Apeninským poloostrovem a střední Evropou v raném novověku. V doktorském 
studijním programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové 
průzkumy garantuje předměty vědeckovýzkumného modulu – Publikační aktivita 
a Zahraniční zkušenosti.
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Tzv. Pohanská brána, Carnuntum v Dolních 
Rakousích. Poslední obnova torza triumfálního 
antického tetrapylonu záměrně zakonzervovala 

mnohé z „pokusů a omylů“ předchozích 
restaurátorských akcí.
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7. SUMMARY

HANDBOOK OF THE PH.D. STUDY PROGRAMME
HISTORY OF ART, HERITAGE CONSERVATION AND TECHNOLOGY FOR 
MATERIAL ANALYSIS

This book provides a guide to the Ph.D. study programme History of Art, 
Heritage Conservation and Technology for Material Analysis, opened at 
the Palacký University Olomouc (Czechia) in 2020/2021. 

This study programme aims to educate experts with qualification for interdis-
ciplinary research crossing the borders between humanities and sciences in the 
field of art history and heritage conservation.

The traditional humanistic education of students is extended by cooperation 
with specialists in natural sciences, and thus by knowledge of new technologies 
of physical and chemical research (optical, mechanical and material analysis). 
Students familiarize themselves with advanced methodological procedures. They 
deepen their knowledge of foreign languages and the ability to conduct research 
and present it internationally through conference outputs and publications.

The most important part of the doctoral study is the dissertation. Students 
combine theoretical knowledge with practical skills in the conservation of tan-
gible heritage and employ scientific tools for material research into historical 
artefacts and pieces of art.

The new doctoral study programme provides an innovative environment (in-
cluding laboratories) for the study of the material nature of artefacts and con-
nected art historical research. 

The programme is conducted by the Department of Art History, Faculty of 
Arts of Palacký University Olomouc, with contractual institutional partners in 
Czechia and Italy:

Department of Analytical Chemistry and Joint Laboratory of Optics, Faculty 
of Science of Palacký University Olomouc
Faculty of Restoration, University of Pardubice
National Heritage Institute, Prague
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of  
Sciences, Prague
Sapienza Università di Roma
Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Rome
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Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková 
péče a technologie pro materiálové průzkumy představuje studijní 
plán nového DSP, jehož první ročník realizuje Katedra dějin umění 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2020–2021. 
Interdisciplinární program vznikl ve spolupráci s přírodovědnými a 
restaurátorskými pracovišti v ČR a zahraničí v rámci projektu OP VVV 
CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002314 DSP Technologie pro umění (zkráceně 
ARTECH), řešeného na UP v Olomouci s podporou Evropské unie  
a MŠMT ČR v letech 2017–2022.

This book provides a guide to the Ph.D. study programme History of Art, 
Heritage Conservation and Technology for Material Analysis, opened 
at the Palacký University Olomouc (Czechia) in 2020/2021. 
This study programme aims to educate experts with qualification for 
interdisciplinary research crossing the borders between humanities and 
sciences in the field of art history and heritage conservation.


