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I. Identifikační údaje a charakteristika školy 
 
Název školy:    Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 
Sídlo školy:    Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5 
Zřizovatel:    Hlavní město Praha 
Právní forma právnické osoby:  příspěvková organizace 
Webové stránky:   www.ssuar.cz 
Ředitelka školy:    Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 
 
Název vzdělávacího programu:  Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 
  
Kód a název oboru vzdělání:  82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 
Standardní délka vzdělávání:  3 roky 
Forma vzdělávání:   denní 
 
Podmínky zdravotní způsobilosti: podle NV 211/2010 Sb. v platném znění 
     omezení: přecitlivělost na alergizující látky používané  

při praktickém vyučování 
 
Vyučovací jazyk:   český jazyk 
Dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborné vzdělání 
Způsob ukončování vzdělávání:  absolutorium  
Certifikace:    vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ 
Označení absolventa:   Diplomovaný specialista – DiS. 
 
Projednáno školskou radou:  dne 19. 10. 2021 jako součást dalších záměrů rozvoje školy 
 
Akreditace vzdělávacího programu: nová akreditace 
vzdělávací program navazuje na předchozí akreditovaný vzdělávací program ve stejném oboru, 
obsahuje ale velmi významné změny, které neumožňují pouhé prodloužení akreditace (např. zavedení 
kreditního systému, změna názvu, změna pojetí a aktualizace obsahů předmětů aj.) 
Předchozí akreditace: vzdělávací program 82-42-N/09 Konzervace, opravy a restaurování předmětů 
ze dřeva, akreditován do 30. 6. 2026 
 
 
Návrh doby platnosti nové akreditace: od 1. 9. 2023  
 
Podpis ředitelky školy:  
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Charakteristika školy 

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování 
odborného řemeslného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště závodu Tatra Smíchov, od 
r. 1963 jako Učňovský závod ČKD Praha. V r. 1991 se škola stala samostatným právním subjektem. 

Nabídka oborů vzdělání se v průběhu historie školy měnila a upravovala. K prvním oborům (např. 
truhlář, dřevomodelář, instalatér, …) přibývaly další a naopak některé ubývaly. Od r. 1995 škola nabízí 
nástavbové studium, od r. 1996 obory uměleckořemeslného zpracování dřeva (tříleté s výučním 
listem i čtyřleté s maturitní zkouškou), od r. 2000 také obory uměleckořemeslného zpracování kovů.  

V roce 2018 byl škole akreditován vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání Konzervace, 
opravy a restaurování dřeva v oboru 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství.  

V současné době škola nabízí střední odborné vzdělání v oblastech nábytkářství, umělecko-
řemeslného zpracování dřeva a uměleckořemeslného zpracování kovů, a to tříleté obory vzdělání 
s výučním listem, čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbové obory vzdělání 
s maturitní zkouškou. Na úrovni vyššího odborného vzdělávání poskytujeme vzdělání 
v akreditovaném restaurátorském oboru. Ve všech oborech zaručujeme kvalitní přípravu pro 
samostatné podnikání i pro případné pokračování v dalším vzdělávání a studiu.  

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a cvičnou školou Institutu vzdělávání a 
poradenství České zemědělské univerzity. Spolupracuje s dalšími vědeckými pracovišti předních 
tuzemských univerzit i se subjekty podnikatelské i neziskové praxe. Zřizovatelem školy je Hlavní 
město Praha.  

Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně 
modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, 
strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku. 

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty - cca 50 právnickými a fyzickými osobami, 
kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik. Zástupci 
některých z těchto subjektů tvoří Uměleckou radu, poradní orgán ředitelky školy, který se významně 
podílí na přípravách a aktualizacích vzdělávacích programů a na obsahové přípravě maturitních a 
závěrečných zkoušek. Součástí i nadstandardem školního života jsou tematické exkurze a zájezdy 
tuzemské i zahraniční, výměnné odborné stáže v zahraničních partnerských školách a v tuzemských i 
zahraničních firmách. 
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II. Návrh vzdělávacího programu 
 
Vzdělávací program Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva připravuje absolventy k vysoce 
odborně kvalifikované a řemeslně náročné realizaci konzervátorských a restaurátorských prací na 
objektech kulturního dědictví. 

Specializace absolventa vzdělávacího programu podle Třídníku specializací restaurátorských prací pol. 
3b a 3e: Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla ze dřeva, uměleckořemeslné 
povrchové úpravy na nefigurálních dílech. 

 

II.1 Profil absolventa 
 
Prakticky orientovaný absolvent vzdělávacího programu Konzervace a restaurování předmětů ze 
dřeva má široké znalosti a dovednosti v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva.  

 

II.1.1 Vymezení výstupních znalostí a dovedností 

Absolvent provádí speciální uměleckořemeslné konzervační a restaurátorské pracovní činnosti: 
odborné ošetřování předmětů užitého umění ze dřeva nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a 
sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí, odborný průzkum uměleckořemeslných děl 
ze dřeva, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty 
ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše 
včetně zpracování zpráv a dokumentace.  

Je schopen odborně – bez poškození a se zachováním historické hodnoty - odstranit, vyměnit, 
mechanicky i chemicky ošetřit, stabilizovat, vyčistit a zpět na předmět umístit zdobné či funkční prvky 
z doprovodných materiálů, případně posoudit potřebu jejich konzervace či restaurování odborníkem. 

Je vybaven vědomostmi o historických i soudobých materiálech, dobových postupech, technikách a 
technologiích restaurování. Je schopen svou práci prezentovat laické i odborné veřejnosti. 

Absolvent je připraven k vysoce odborně kvalifikované realizaci uměleckořemeslných prací, 
restaurátorských a konzervátorských prací na předmětech ze dřeva a zdobných materiálů: 

 užívá základní terminologii oboru s porozuměním v jazykové komunikaci, v odborném výkladu i v 
četbě odborného textu 

 používá dva cizí jazyky v obecných komunikačních a profesních situacích, jeden z nich na odborné 
úrovni; je schopen pracovat s cizojazyčnou literaturou 

 rozlišuje slohové vývojové prvky, má historicko-umělecké vědomosti související s dobovým 
zařazováním, stylem i uměleckořemeslnými technikami zpracování předmětů ze dřeva 

 zná způsoby převzetí díla a způsoby jeho ochrany při nakládání s ním 
 posoudí správně rozsah poškození a navrhne způsob konzervování či restaurování 
 v závislosti na dobových postupech výroby 
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 využívá znalosti chemie a mikrobiologie k odhalení příčin poškození, analyzuje a vyhodnocuje 
degradační a korozní děje, navrhne způsoby restaurování, konzervování a dalšího ochranného 
režimu uměleckořemeslného předmětu ze dřeva 

 posoudí předmět ze dřeva v závislosti na poškození dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi, 
stanoví šetrný postup sanace příp. i likvidace škůdců, zná dostupné přípravky na trhu a jejich 
základní vlastnosti 

 ovládá rozšířené dovednosti speciálních historických i současných uměleckořemeslných technik a 
technologií 

 zpracuje záměr restaurování či konzervování předmětu 
 aplikuje postupy restaurování a konzervování uměleckořemeslných předmětů ze dřeva a jejich 

zdobných technik 
 odborně konzervuje či restauruje předmět ze dřeva včetně zdobných technik, používá vhodné 

metody, postupy, materiály; při práci striktně dodržuje dobové postupy a používá materiály 
odpovídající době vzniku předmětu 

 provede konzervaci předmětu směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž je předmět 
ohrožen, a k zachování jeho současného stavu a vzhledu 

 rekonstruuje poškozený objekt na vysoké technické úrovni s ohledem na zachování původního 
pojetí 

 bez poškození a se zachováním historické hodnoty odstraní, vymění, mechanicky i chemicky 
ošetří, stabilizuje, vyčistí a zpět na předmět umístí zdobné či funkční prvky z doprovodných 
materiálů (textilie, kov, kámen, keramika, sklo, papír, živočišné a rostlinné materiály), případně 
posoudí a navrhne potřebu jejich konzervace či restaurování odborníkem 

 vytvoří model i dokonalou repliku historického díla použitím dobových technologií a materiálů 
 umí vytvořit grafické i prostorové studie restaurovaného díla, rekonstrukce chybějících částí, 

technický výkres, ovládá odlévání modelů 
 pro zpracování potřebné dokumentace ovládá informační technologie 
 systematicky vede a zpracovává konzervátorskou a restaurátorskou dokumentaci odpovídající 

pracovním postupům při konzervování a restaurování díla, zpracuje restaurátorskou zprávu 
 ovládá fotografování jako součást konzervátorské a restaurátorské dokumentace, 

fotodokumentuje etapy konzervátorských a restaurátorských postupů 
 chápe etiku kulturního dědictví, určuje druh autenticity památky a volí způsoby konzervování a 

restaurování, spolupracuje s kunsthistorikem, zná zásady památkové péče a související legislativu 
 je schopen spočítat náklady spojené se zakázkou a stanovit cenu 
 je schopen zpracovat koncepci konzervátorského a restaurátorského pracoviště 
 je schopen samostatné práce i práce v týmu, reflektuje měnící se skutečnosti, uplatňuje prakticky 

získané zkušenosti 
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II.1.2 Bakalářské studijní programy a studijní programy vyšších odborných škol v příbuzných 
oborech vzdělání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů 

Bakalářský studijní program zaměřený na konzervaci a restaurování předmětů ze dřeva není 
akreditován na žádné vysoké škole v České republice. Vzdáleně se konzervátorskými a 
restaurátorskými procesy v souvislosti se záchranou památek zabývají vzdělávací programy Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze, samozřejmě na teoretické úrovni a v souvislosti 
s degenerativními procesy dalších materiálů. 

Vzdělávací programy VOŠ zaměřené na restaurování předmětů ze dřeva jsou akreditovány na jedné 
škole v Praze, která ale omezuje výuku tohoto oboru, a dále na dvou školách v jiných regionech: 

82-42-N/02 Řezbářství a restaurování dřeva (VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ Praha), kde kapacita 
oboru je 10 studentů, proto škola otvírá tento obor pouze 1x za tři roky. 

82-42-N/04 Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (VOŠ restaurátorská, s. r. o., 
Písek; soukromá VOŠ s vyšší částkou školného), kde kapacita oboru je 45 studentů, nelze zjistit, kolik 
studentů skutečně studuje a absolvuje, protože na webu školy není výroční zpráva a obor není 
zahrnut ve statistikách www.infoabsolvent.cz. 

82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (SŠ umění a 
designu a VOŠ Brno), kde kapacita oboru je 40 studentů, podle www.infoabsolvent.cz je ročně 
přijímáno pouze 10 studentů, v r. 2020 bylo 6 absolventů. 

 

II.1.3 Definice přidané hodnoty absolventa VOŠ 

Konkrétní přidaná hodnota absolventa VOŠ oproti absolventům oborů uměleckořemeslného 
zpracování dřeva na středních školách a oproti absolventům oborů uměleckořemeslného a 
restaurátorského směru v bakalářských studijních programech vysokých škola a univerzit spočívá 
především v jednoznačně praktické řemeslné orientaci a hluboké odborné specializaci absolventa.  

Řemeslné manuální dovednosti, které student získává v průběhu studia, zajišťují užší odbornou 
specializaci v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva, než dává absolventovi vzdělávací 
program na střední úrovni vzdělání, tedy obor vzdělání s maturitní zkouškou, kde žák střední školy 
může pouze krátce vhlédnout do problematiky restaurování předmětů, které se učí vyrábět. Vyšší 
odborné vzdělávání staví na dovednostech zhotovení předmětů ze dřeva, včetně historických replik, 
získaných ve studiu oborů s maturitní zkouškou, a rozvíjí speciální navazující praktické dovednosti 
záchrany historických památek. 

Bakalářské studijní programy vysokých škol, které se zaměřují přímo na restaurování předmětů ze 
dřeva, na českých vysokých školách akreditovány nejsou. V rámci jiných zaměření studijních 
programů, např. s chemickým zaměřením (VŠCHT Praha) se studenti dotknou i destruktivních 
procesů, způsobů jejich omezení či zpomalení, tyto poznatky jsou však podstatně více v teoretické 
rovině. Studijní programy vysokých škol neumožňují praktické zvládnutí konzervátorských a 
restaurátorských procesů na řemeslné úrovni do hloubky, navrhované tímto vzdělávacím 
programem. 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/


Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 
obor: 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství, program: Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 

 7 

 

II.2 Kompetence a možnosti uplatnění absolventa 
 

Obecné dovednosti absolventa: počítačová odborná způsobilost, numerická způsobilost, ekonomické 
povědomí, právní povědomí, odborná jazyková způsobilost v rodném jazyce a v jednom cizím jazyce, 
konverzační jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce, funkční gramotnost na vysoké úrovni. 

Měkké kompetence absolventa: kreativita, schopnost kooperace, flexibilita, samostatnost v činnosti i 
v rozhodování, plánování a organizace práce, celoživotní vzdělávání. 

 

II.2.1 Činnosti, pro které je absolvent připravován 

Absolvent vzdělávacího programu Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva vykonává 
uměleckořemeslné pracovní činnosti ve své specializaci v závislé činnosti (v pracovním poměru), nebo 
na základě živnostenského oprávnění ke konzervování a restaurování sbírkových předmětů a 
předmětů kulturní hodnoty, nebo na základě licence Ministerstva kultury k restaurování 
nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva a povrchových úprav na 
takových nefigurálních dílech. 

 

II.2.2 Možnosti uplatnění absolventa, povolání a typové pozice 

Absolvent se uplatní jako konzervátor, restaurátor, znalec problematiky dobových interiérů a jejich 
vybavení, správce depozitáře či kurátor sbírek v kulturních institucích spravujících ve svých fondech 
uměleckořemeslné práce z organického materiálu - dřeva. Odborně konzervuje a restauruje 
starožitnosti ze dřeva, spolupracuje s dalšími odborníky podobných profesí – restaurátory, muzejními 
kurátory, architekty apod.  

Na kvalifikační úrovni 5 Národní soustavy povolání odpovídá vzdělání absolventa pozicím Asistent 
archeologa a Konzervátor – restaurátor s výjimkou kulturních památek. Na kvalifikační úrovni 6 NSP 
pak pozicím Asistent kastelána, Asistent památkáře, Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných 
a uměleckých děl, Technik památkové obnovy.  

Absolvent se také uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v samostatném podnikání. Nachází 
uplatnění jako řemeslně vysoce kvalifikovaný specialista – umělecký truhlář či řezbář, ovládající 
historické techniky výroby nábytku a bytového mobiliáře. Dle požadavku zákazníka je schopen 
konzervovat, restaurovat poškozený předmět ze dřeva dobovou technologií včetně čištění, stabilizace 
apod. funkčních či zdobných prvků z jiných materiálů. 

Absolvent rovněž může pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách, zejména příbuzného 
zaměření. Při dalším formálním i neformálním vzdělávání může kvalifikace absolventa odpovídat také 
kvalifikační úrovni 7 NSP, pozicím Kurátor, Muzejní edukátor, Restaurátor výtvarných děl. 
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II.3 Charakteristika vzdělávacího programu 
 
Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva je 
zpracován podle základních legislativních a kurikulárních dokumentů:  

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+; 
 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a navazující prováděcí předpisy v platném znění; 
 vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění; 
 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání v platném znění; 
a další související legislativa. 

Vzdělávání v programu rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním 
vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon velmi náročných 
a specializovaných řemeslných činností v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva, konzervace 
předmětů ze dřeva a jejich restaurování.  

Vzdělávací program vede studenty prostřednictvím vzájemně propojených teoreticko-praktických 
poznatků a praktických cvičení k osvojení specifických odborných znalostí a řemeslných dovedností 
potřebných při konzervování a restaurování předmětů ze dřeva. Obsah vzdělávacího programu odráží 
profil absolventa a kompetence, které student vzděláváním v programu získá. Do procesu vzdělávání 
jsou zahrnuty také podmínky dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 
II.3.1  Pojetí a cíle 

Vzdělávací program Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva je připraven v oboru vzdělání 
vyššího odborného vzdělávání 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství podle platné soustavy 
oborů vzdělání. Obsahově navazuje na akreditovaný a platný vzdělávací program 82-42-N/09 
Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva, který aktualizuje, rozvíjí a modernizuje podle 
aktuálních poznatků a požadavků restaurátorství. Požadavky na absolventa v programu vymezené 
vycházejí z požadavků trhu práce. Program stanovuje nejen učivo (obsah vzdělání), ale především 
cílové znalosti a dovednosti absolventa (výsledky vzdělání).  

Prvotním cílem vzdělávacího programu je rozvinout řemeslnou dovednost a historicko-estetické 
cítění studentů, vypěstovat v nich smysl pro přesnost v ručních pracích i cit pro použití správného 
materiálu tak, aby dosáhli profesionální úrovně řemeslných dovedností v oblasti 
uměleckořemeslného zpracování dřeva a zdobných materiálů, restaurování, konzervování předmětů 
ze dřeva a stali se vysoce kvalifikovanými specialisty v oboru své činnosti.  

Konečným cílem vzdělávání je připravit kvalifikované odborníky pro náročné řemeslné pracovní 
činnosti v oboru uměleckořemeslného zpracování dřeva, restaurování, konzervace předmětů ze 
dřeva, a vybavit je odbornými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro závislou či samostatně 
výdělečnou činnost v oboru své profese. 
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II.3.2 Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 
klade důraz především na odbornost vzdělání, vysokou kvalifikovanost absolventa, úzkou řemeslnou 
specializaci v uměleckořemeslném zpracování dřeva. Zohledňuje ale také funkční, obecné a občanské 
kompetence studentů a získání vyšší úrovně měkkých kompetencí. Jednotlivé předměty jsou 
koncipovány tak, aby se v nich obecné, občanské i odborné vzdělání prolínalo.  

Obsah jednotlivých předmětů vzájemně úzce souvisí a prolíná se, a to jak v předmětech přímo se 
týkajících odborného zaměření vzdělávacího programu, tak i v předmětech výtvarných a jazykových.  

Obsahy předmětů i dalších závazných součástí vzdělávání a zároveň formy a metody práce jsou 
stanoveny tak, aby absolvent získal nejen teoretické odborné poznatky a praktické odborné 
dovednosti, ale také základní lidské, občanské a odborné kompetence – dovednosti, schopnosti a 
postoje, které jsou předpokladem pro plnohodnotný osobní, občanský i pracovní život.  

 

II.3.3 Organizace výuky 

Organizační podmínky vzdělávání ve škole vychází z platné legislativy – především z ústavních zákonů 
(Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod), legislativy pracovního práva, platových 
předpisů, správního práva, hospodářského práva a ostatních, dále ze základních školských předpisů 
(školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících) a prováděcích předpisů, které na ně navazují 
(nařízení vlády, vyhlášky, každoročně zveřejňovaný soubor pedagogicko-organizačních informací a 
další). 

Základní organizační podmínky běžného života ve škole jsou stanoveny organizačním řádem a 
školním řádem. Každoročně jsou pak konkretizovány výchovně vzdělávacím programem pro daný 
školní rok.  

Výchovně vzdělávací program i jeho přílohy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. 
Informace o organizaci konkrétních akcí jsou zveřejňovány na studentských a žákovských nástěnkách 
ve škole tak, aby tyto informace byly dostupné včas všem studentům a žákům, kterých se 
bezprostředně týkají. 

Organizace školního roku: Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 
Školní rok se člení na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. 
února do 31. srpna. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.  

Dokladem o vzdělávání je výkaz o studiu. Do výkazu o studiu se zapisují předměty nebo jiné ucelené 
části učiva zvoleného oboru vzdělání a výsledky hodnocení studenta. 

Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno 
pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu a 2 týdny tvoří časová rezerva. 
Teoretická a praktická příprava v posledním období vzdělávacího programu trvá 14 týdnů. 
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Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání 
hodnocení v řádném termínu, školních prázdnin, případně další členění školního roku stanoví 
v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem ředitelka školy. 

Teoretická, teoreticko-praktická a praktická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů a 
cvičení dle učebního plánu, dále formou blokové odborné praxe, stáží, kurzů, exkurzí, samostatného 
zpracování úkolů a individuálních konzultací v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. 
Týdenní počet vyučovacích hodin povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů je 35.  

Výuková i konzultační hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minut. Začátek a konec teoretické 
přípravy a praktického vyučování a rozvrh hodin včetně přestávek stanoví ředitelka školy v souladu s 
akreditovaným vzdělávacím programem a zveřejní je na přístupném místě ve škole a na webových 
stránkách školy. 

Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 6, nejvyšší počet 
studentů ve studijní skupině je 20. Na výuku některých předmětů lze dělit studijní skupiny na 
podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.  

Při dělení studijních skupin a spojování studijních skupin a podskupin je ředitelka školy povinna 
zohlednit: 

 požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, 
 didaktickou a metodickou náročnost předmětu, 
 specifika studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných studentů, 
 charakter osvojovaných vědomostí a dovedností, 
 požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky, 
 efektivitu vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického. 
 
ECTS: Vzdělávací program je doplněn také kreditním systémem, který umožňuje evropské srovnání 
úrovně výuky v jednotlivých předmětech. Student musí za celou dobu studia získat celkem 180 
kreditů. Konkrétní požadavky na získání kreditů v jednotlivých obdobích studia i konkrétní hodnoty 
kreditů za absolvování jednotlivých předmětů jsou uvedeny v učebním plánu. 

 

A: Přijímání uchazečů 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy 
v platném znění. Ke vzdělávání v oboru vyššího odborného vzdělávání Konzervace a restaurování 
předmětů ze dřeva jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří 
při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. 
Zároveň musí uchazeči o vzdělávání splňovat podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle 
přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání. 

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 
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Přijímání do prvního ročníku 

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ředitelce školy do 31. května 
kalendářního roku, ve kterém chce zahájit vzdělávání. V přihlášce je uchazeč vždy povinen uvést své 
rodné číslo, bylo-li mu přiděleno. V přihlášce je nutné vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti 
uchazeče podle přílohy č. 2 NV č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.  

K přihlášce uchazeč přikládá kopii vysvědčení o maturitní zkoušce a kopii výročního vysvědčení 
z posledního ročníku střední školy. Uvedené kopie dokumentů může uchazeč doložit dodatečně, ale 
nejpozději v den zápisu ke studiu. U zápisu ke studiu předloží uchazeč originál vysvědčení o maturitní 
zkoušce. 

Přijímací a talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v prvním celém týdnu měsíce 
června. Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola 
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.  

Konkrétní obsah, formu a jednotná kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanovuje ředitelka 
školy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a zveřejňuje ho na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový 
přístup – na webových stránkách školy nejpozději 6 měsíců před prvním termínem přijímací a 
talentové zkoušky. Zároveň stanovuje nejvyšší počet přijímaných uchazečů. 

Základními požadavky na uchazeče jsou 

 ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou; 
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. – nutno potvrdit 

lékařem na přihlášku ke vzdělávání; nemožnost přijetí při diagnóze podle odst. 9a) Přecitlivělost 
na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

Vlastní přijímací řízení probíhá ve třech fázích:  

 hodnocení všeobecných znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání vyjádřené na 
vysvědčení z posledního ročníku střední školy a na vysvědčení o maturitní zkoušce; 

 talentová zkouška a přijímací zkouška, ověřující znalost odborné terminologie, základy 
technologie uměleckořemeslného zpracování dřeva, řemeslnou a výtvarnou dovednost uchazeče 
na úrovni absolventa oboru vzdělání s maturitní zkouškou z oblasti uměleckořemeslného 
zpracování dřeva – dle platných rámcových vzdělávacích programů takových oborů; 

 přijímací pohovor, v němž jsou sledovány komunikační dovednosti uchazeče, znalost cizího 
jazyka, všeobecný i odborný rozhled uchazeče a motivace uchazeče pro studium v oboru. 

Další podmínky přijímacího řízení včetně podmínek přijímání do vyššího ročníku se řídí ustanoveními 
zákona 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. 

 

 

 



Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 
obor: 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství, program: Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 

 12 

B: Průběh vzdělávání 

Vzdělávání je realizováno ve tříleté denní formě. Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou 
přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve 
škole nebo formou odborné praxe na pracovištích sociálních partnerů školy - fyzických nebo 
právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s oborem vzdělání a které mají se školou 
uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání. 

Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní 
dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a 
mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Výuka teoretických i praktických předmětů probíhá převážně na pracovišti Pod Táborem (Praha 9). 
Povinná odborná praxe probíhá ve dvou čtyřtýdenních blocích a průběžně ve 3. ročníku vzdělávání na 
pracovištích smluvních firem. V případě potřeby může výuka i odborná praxe probíhat na dalších 
odborných pracovištích školy. 

Vzdělávací program Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva má poměrně vysokou míru 
praktického vyučování, které probíhá v odborných učebnách, dílnách, laboratořích, ateliérech apod. 
Při výuce se používají především názorné praktické metody, demonstrační metody, metody aktivní 
nápodoby, aktivizující heuristické a problémové metody, projektově tvořivé metody, skupinové 
diskusní a badatelské metody, zkušenostní učení a další aktivizující metody pedagogické práce. 

V průběhu každého období musí student úspěšně absolvovat všechny povinné předměty stanovené 
učebním plánem (tím není dotčeno právo na uznání uceleného či částečného předchozího 
vzdělávání). Z povinně volitelných předmětů si povinně volí a) cizí jazyk (stejný pro celou dobu 
studia), b) volitelné semináře k doplnění kreditního hodnocení dle vlastního uvážení. Do vyššího 
ročníku postupuje student, který úspěšně ukončil předměty předchozího ročníku a získal potřebný 
počet kreditů. 

V průběhu vzdělávání jsou pro studenty organizovány exkurze do firem zabývajících se činnostmi 
souvisejícími s oborem, exkurze na výstavy, veletrhy a další profesně zaměřené akce, případně 
tuzemské i zahraniční stáže. 

Další podmínky průběhu vzdělávání se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a příslušnými 
prováděcími předpisy v platném znění. 

 

C: Ukončování vzdělávání 

Vzdělávání se ukončuje absolutoriem, které zahrnuje zkoušku z odborných předmětů, zkoušku cizího 
jazyka a obhajobu absolventské práce. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je 
vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší 
odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS."). 

Absolvent obdrží vedle standardního diplomu rovněž Europass Diploma Supplement, což je doklad o 
odborném vzdělání v absolvovaném oboru s výpisem všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a 
zkoušek, včetně absolutoria, a to v anglickém jazyce. Vydaný doklad slouží pro prezentaci získané 
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odbornosti při pokračování ve studiu na školách či při hledání pracovního místa v rámci celé Evropské 
unie. 

Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a získání 
potřebného počtu kreditů (180). Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky 
z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolventská práce vychází z odborné praxe studenta 
a její obhajoba ověřuje teoretické i praktické dovednosti absolventa. 

Předměty zkoušky z odborných předmětů jsou Technologie restaurování dřeva a Dějiny 
uměleckořemeslné tvorby. Předmětem zkoušky z cizího jazyka je povinně volitelný odborný cizí jazyk, 
který si student volí již v 1. období – při zápisu do I. ročníku. Absolventská práce a její obhajoba 
spočívá v ověření praktických uměleckořemeslných, konzervátorských a restaurátorských dovedností 
vycházejících především z ateliérové a blokové odborné praxe. 

Téma absolventské práce navrhuje student na počátku zimního období třetího ročníku v rámci 
blokové odborné praxe, návrh předkládá Umělecké radě. Na základě doporučení umělecké rady 
schvaluje konečné téma ředitelka školy. Pokud student nepředloží návrh tématu umělecké radě, není 
možné mu udělit zápočet z blokové odborné praxe za toto období. 

Absolutorium se koná dle podmínek stanovených zákonem 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími 
předpisy – v platném znění. 

 

D: Úplata za vzdělávání (školné) 

Výše úplaty za vzdělávání (dále jen školné) je stanovena na 5000 Kč za školní rok. V případě žáků ze 
zemí mimo EU je úplata za vzdělání stanovena individuálně dle skutečných nákladů na vzdělávání. 
Podmínky úhrady školného se řídí zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy v platném znění.  

 

E: Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a činnostech, které přímo souvisí se vzděláváním, 
zajišťuje škola svými pedagogickými i nepedagogickými pracovníky podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb. 
K zabezpečení tohoto úkolu přijímáme různá opatření dle platných právních předpisů na základě 
vyhledávání, posuzování a vyhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím školy. Pravidla 
školního života, prostředí školy i vzdělávací program tvoříme a nastavujeme tak, abychom 
respektovali fyziologické a psychické potřeby studentů.   

Při stanovení konkrétních opatření bereme v úvahu zejména možná ohrožení studentů při vzdělávání 
v jednotlivých teoretických i praktických předmětech, při přesunech studentů v rámci školního 
vzdělávání a při účasti studentů na různých akcích pořádaných školou.  

Nedílnou součástí zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti je nezávadný stav objektů, technických a 
ochranných zařízení, jejich údržba a pravidelné technické revize. 
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Zajišťujeme a denně realizujeme konkrétní opatření k tomu, aby studenti byli včas a řádně poučeni o 
možném ohrožení zdraví a podrobně instruováni o povinnostech vyplývajících z bezpečnostních zásad 
při všech činnostech, jichž se zúčastňují při výchově a vzdělávání, nebo činnostech s tím souvisejících.  

Studenti jsou pravidelně seznamováni se školním řádem, s bezpečnostními pravidly, se zásadami 
slušného chování a upozorňováni na následky jejich nedodržování. Provedená povinná poučení a 
instruktáže se zaznamenávají. Studenti, kteří nejsou v době poučení přítomni na výuce, jsou poučeni 
v nejbližším vhodném termínu. Stejným způsobem je do běžného školního života začleněna 
problematika chování člověka v mimořádných situacích. Studenti jsou seznamováni s možnými 
krizovými situacemi, s pravidly chování v takových situacích, s únikovými cestami a prostory. V 
souvislosti s praktickou výukou upozorňují pedagogové také na rizika vzniku požáru a možnosti 
předcházení těmto rizikům. 

Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví studentů kontrolují průběžně vedoucí 
zaměstnanci školy v rámci své působnosti. Pedagogičtí pracovníci denně kontrolují a průběžně 
vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů. 

V případě úrazu studenta při vzdělávání nebo s tím související činnosti je poskytnuta na místě první 
pomoc a následně pomoc odborná - lékařem ve zdravotnickém zařízení. Záznam o úrazu je evidován 
a archivován. Škola vede evidenci úrazů dle platné legislativy. Objektivně jsou zjištěny, řešeny a 
případně odstraněny příčiny úrazu. 
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III. Informace o vzdělávacím programu 
 
Obsah vzdělávání je uspořádán do předmětů, které jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a 
nepovinné. V jednotlivých obdobích jsou uvedeny časové dotace pro jednotlivé předměty, tyto 
dotace jsou rozděleny na hodiny přednášek (teoretická část předmětu) a hodiny seminářů a cvičení 
(teoreticko-praktická a praktická část předmětu). V učebním plánu jsou také jednotlivé předměty 
ohodnoceny kredity podle náročnosti obsahu předmětu v daném období. 

 

III.1 Rozsah vzdělávání 
 

 
Vysvětlivky zkratek: P – povinné, PV – povinně volitelné, N - nepovinné 

 

III.2 Hodnocení výsledků vzdělávání studenta 
 
Studenti jsou hodnoceni za každé příslušné období, hodnocení se zaznamenává do výkazu o studiu a 
uchovává se v evidenci studijního oddělení. Podmínky hodnocení se řídí zákonem 561/2004 Sb. a 
prováděcími předpisy – v platném znění. Podrobnosti hodnocení definuje klasifikační řád. 

 

 

 

 

jazykové ICT
komuni- 

kační
povinné

povinně 
volitelné

nepovinné
odborná 

praxe

Počet předmětů 2 1 1 9 5 2 3

Počet konzultačních 
hodin za celé studium

P 172          
PV dle volby

PV dle volby PV dle volby 1290 PV dle volby, 
min. 108

N dle volby
1688            
N 140

Počet kreditů za celé 
studium

P 18                
PV dle volby

PV dle volby PV dle volby 109
PV dle volby 
k doplnění 

minima
N dle volby

43                 
N 2

Podíl interních 
pedagogů (v %)

100 80 100 85 90 100 50

Podíl externích 
pedagogů (v%)

0 20 0 15 10 0 50

Rozsah vzdělávání

předměty odbornépředměty všeobecné
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III.3 Učební plán a charakteristika předmětů 
 

Mezi povinné předměty jsou zařazeny předměty společného profesního základu. Hlavními předměty, 
které tvoří páteř celého vzdělávacího programu, jsou Technologie restaurování dřeva a Dějiny 
uměleckořemeslné tvorby v teoretické rovině, v odborné praxi pak předmět Ateliérová odborná 
praxe.  

Základním předmětem v počátku studia je předmět Praktická cvičení, jehož prvořadým cílem je 
v prvním ročníku vyrovnat odborné znalosti a především praktické dovednosti studentů, vstupujících 
do vzdělávání s různými prekoncepty z předchozího středního vzdělání. 

Od počátku studia je věnována pozornost především Ateliérové odborné praxi, tento předmět 
v celkové dotaci 1184 hodin představuje základní nosnou konstrukci celého studia. Na předměty 
Praktická cvičení a Ateliérová odborná praxe navazuje ve IV. a V. období povinná Bloková odborná 
praxe v celkové dotaci 280 hodin. 

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou oblastí.  

První oblast obsahuje odborný cizí jazyk, který má charakter povinného předmětu, student si volí 
jeden cizí jazyk pro všechna období svého studia: volí mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou a 
ruštinou. Doporučuje se, aby si student zvolil jazyk, který studoval na střední škole (ev. v předchozím 
vzdělávání).   

Druhá oblast povinně volitelných předmětů obsahuje volitelné semináře, kde si student volí v každém 
období 1 – 3 semináře dle vlastního zájmu a zaměření, a to tak, aby doplnil počet kreditů za povinné 
předměty do požadované výše. Povinně volitelné semináře vhodně doplňují kompetence absolventa 
k budoucímu uplatnění na trhu práce, případně při vlastní samostatné výdělečné činnosti. 

Nepovinné předměty může student absolvovat v I. ročníku studia k doplnění studijních prekonceptů. 
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III.3.1 Učební plán 
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III.3.2 Poznámky k učebnímu plánu 

1. Učební plán uvádí povinné, povinně volitelné a nepovinné předměty a jejich zkratky. Je rozdělen 
do 6 období, v každém období je u jednotlivých předmětů uveden počet hodin přednášek a 
seminářů/cvičení týdně, dále celkový počet hodin za období a způsob ukončení předmětu. 
Učební plán zároveň uvádí kreditní ohodnocení jednotlivých předmětů podle jejich obsahové 
náročnosti. 
 

2. Způsoby ukončení předmětu:  
T zápočet 
K klasifikovaný zápočet 
Z zkouška    
 

3. Semináře a cvičení probíhají přednostně v odborných učebnách. Ateliérová odborná praxe 
probíhá v restaurátorských ateliérech školy a na pracovištích sociálních partnerů (restaurátorská 
a konzervátorská pracoviště firem). 
 

4. V označení cizích jazyků (*OD, *JD) bude ve zkratce * nahrazeno písmenem podle konkrétního 
jazyka - A angličtina (AOD, AJD), N němčina (NOD, NJD), R ruština (ROD, RJD), F francouzština 
(FOD, FJD). 
 

5. Ve čtvrtém a pátém období není do uvedeného počtu týdnů zahrnuta odborná praxe - viz dále 
využití týdnů ve školním roce. Týdenní počet hodin odborné praxe je 35, odborná praxe trvá vždy 
4 týdny, je zařazena do 4. a 5. období. Celkový počet hodin odborné praxe je 280. 
 

6. Povinně volitelné předměty jsou pro studenty povinné, student si volí z nabídky seminářů 1 – 3 
v každém období (ve 2. a 3. ročníku) tak, aby vhodně doplnil své konto získaných kreditů. 

 
7. Na výuku cizích jazyků jsou studenti děleni do skupin dle vlastní volby cizího jazyka, skupina má 

minimálně 6 a maximálně 8 studentů. Ve vyšších ročnících je možný i menší počet studentů ve 
skupině. Ředitelka školy může rozhodnout o jiném počtu studentů ve skupině podle 
organizačních podmínek školy. 
 

8. Na výuku seminářů/cvičení odborných předmětů jsou studenti děleni do skupin podle konkrétní 
povahy předmětu. Probíhá-li seminář/cvičení v laboratořích či v dílnách školy, jsou skupiny 
obvykle šestičlenné, maximálně osmičlenné. O počtu studentů ve skupině rozhoduje ředitelka 
školy podle organizačních, personálních, materiálních a finančních možností školy. 
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III.3.3 Využití týdnů ve školním roce 

 

 

 

Výuka – odborná příprava probíhá v každém období v délce 16 týdnů dle platné legislativy. Do tohoto 
počtu týdnů jsou ve 4. a v 5. období započítány také 4 týdny blokové odborné praxe (v tabulce 
uvedeny zvlášť). 3 týdny v konci každého období jsou určeny pro samostudium a klasifikaci, 1 týden je 
ponechán jako rezerva. V posledním období před absolutoriem probíhá výuka pouze v délce 14 
týdnů. Uvedené rozvržení odborné přípravy nepředpokládá využití času letních prázdnin. Využití 
tohoto času je možné pro samostudium studentů, klasifikaci při individuální dohodě studenta 
s vyučujícím a individuální tuzemské a zahraniční profesní stáže studentů. V případě zájmu studentů 
je možné využít období letních prázdnin pro realizaci nepovinných předmětů. 

Individuální konzultace studentů jsou možné v konzultačních hodinách, vypsaných jednotlivými 
vyučujícími. Konzultační hodiny jsou vypisovány v závislosti na konkrétním rozvrhu hodin vždy na 
období, podle úprav rozvrhu hodin jsou průběžně aktualizovány. Konzultační hodiny musí být 
vypsány či aktualizovány nejpozději do 10 dnů ode dne platnosti rozvrhu výuky. 

 
III.3.4 Osnovy jednotlivých předmětů 

Tematické okruhy vyjadřují obsah vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech v souladu 
s pojetím vzdělávacího programu, profilem absolventa, a výsledky, kterých by měl student dosáhnout 
úspěšným absolvováním výuky konkrétního předmětu. Témata navazují na učební plán, jsou 
každoročně konkretizovány tematickými plány jednotlivých pedagogů tak, aby reagovaly na aktuální 
dění v oboru a zároveň respektovaly vzdělávací potřeby a možnosti studentů.  

ročník:

období: zimní (1.) letní (2.) zimní (3.) letní (4.) zimní (5.) letní (6.)

přednášky, semináře 
a cvičení, konzultace

16 16 16 12 12 14

bloková odborná 
praxe

4 4

samostatné studium    
a získání hodnocení

3 3 3 3 3 3

absolutorium 2

rezerva 1 1 1 1 1 1

CELKEM 20 20 20 20 20 20

Rozvržení týdnů ve školním roce

I. II. III.
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Technologie restaurování 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 102 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., 5., 6. období 
    teoretická výuka; předmět je součástí absolutoria 

formy hodnocení: zápočet a zkouška v každém období 
hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti 
celkový počet kreditů: 30 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Předmět poskytuje komplexní teoretické znalosti nutné pro kvalitní a kvalifikovanou řemeslnou práci 
v oboru, vědomosti jsou aplikovány v předmětu Ateliérová praxe. Učivo předmětu tvoří syntézu 
odborného teoretického a praktického vzdělávání a je hlavním stavebním kamenem odborné 
kvalifikace absolventa. Absolvent teoreticky ovládá restaurátorské postupy: diagnostikuje poškození 
předmětu, navrhne způsob konzervace, uplatní správné technologické postupy, dokončí konzervaci 
předmětu. Studenti se seznámí s technologickými postupy nejen v závislosti na společenské a 
technické úrovni společnosti, ale i na materiálovém a nástrojovém vybavení dílen ručním nářadím, 
s technologickými postupy výroby, přípravou materiálu před zpracováním a obecnými zásadami 
obrábění dřeva, broušením nástrojů a technologií povrchových úprav, které následně zužitkují 
v samotné praxi restaurování. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Student získává základní vztah k historickým předmětům, učí se ocenit práci jiných lidí. Hodnotí 
význam historických artefaktů pro přítomnost a budoucnost a smysl jejich zachování restaurováním 
nebo konzervací. Zvažuje a vyhodnocuje šetrné restaurační zásahy do struktury předmětu tak, aby 
nezpůsobil ztrátu významné historické hodnoty předmětu. 

Obsah předmětu: 
Postupy při zpracování a opracování dřeva a vývojem technologických postupů při výrobě předmětů 
ze dřeva, a to v takové šíři, aby byl budoucí konzervátor či restaurátor schopen orientovat se 
samostatně a v plném rozsahu při záchraně památek užitého umění. Techniky a technologie seznámí 
studenty s konstrukcemi nábytku, s jednotlivými etapami a technologickými postupy konzervování a 
restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby s důrazem na etickou stránku práce 
restaurátora.  

Tematické okruhy: 
 Základní pojmy v technologii, vyrovnání prekonceptů z předchozího vzdělávání, základní zdobné 

techniky a povrchové úpravy dřeva. Historické začlenění nábytku a zdobných technik. Historické 
konstrukce nábytku. 

 Intarzie prostá, kombinovaná, restaurování intarzií. Inkrustace, restaurování inkrustací. Chebská 
reliéfní technika, restaurování. Taušírování, gravírování, vypalování a připalování. 

 Restaurování zdobných lišt. 
 Techniky lepení dobovými lepidly a klížení. 
 Zdobné techniky, moření, laky, šelak. Dobové receptury výroby laků, politur, mořidel, tmelů. 

Dobové povrchové úpravy dřeva, šelaková politura, moření, opalování, voskování. 
 Boulle, technika PietreDure, ostatní zdobné techniky – chatám-kárí, tmelové techniky, lakové 

techniky. 
 Polychromie, zlacení, stříbření. 
 Technologie řezby. 
 Technologie stavby klávesových hudebních nástrojů. Mechanika nástroje, montáž a demontáž, 

čištění. 
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 Konzervování, restaurování. Postup restaurování. Konzervátorský zásah. Restaurátorský zásah. 
 Konzervování a restaurování složitého poškozeného objektu. 
 Konzervace a restaurování dřevořezby. 
 Základy konzervace a restaurování kovů, textilu, papíru. 
 Konzervace a restaurátorské zásahy na prvcích nábytku z textilu, papíru, kovu. 

 

Přehled literatury: 
1. Encyklopedie - nábytek. Praha, Svojtka, 2008. 
2. Bacílková, B.: Biologická degradace materiálu. Litomyšl 1996. 
3. Brunecký, P.: Dějiny a bydlení. Brno 2000. 
4. Baier, J.: Ochrana dřeva. 2004. 
5. Cook William: Restaurování a opravy nábytku. Praha 2005. 
6. Cimburek, F.: Dějiny nábytkového umění I-III. Praha 1995, 1996. 
7. Dějiny českého výtvarného umění I-IV. Praha 1989-2001. 
8. Denning, A.: Řezbářství.SlovArt Praha, 2013. 
9. Denning, A.: Woodcarving – Two books in one 
10. Dlabal, S.: Nábytkové umění, vybrané kapitoly z historie. Praha 2000. 
11. Ďurovič, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002. 
12. Elmar, J.: Dřevo a jeho obrábění. 2010. 
13. Forrester, P.: Práce se dřevem. 2011. 
14. Gibbs, N.: Dřevo – Velká encyklopedie. 2009. 
15. Grimm, C.: Alte Bilderrahmen.  1986 
16. Hasse Gisela: DresdenerMobel des 18. Jahrhunderts. Lepzig 1983. 
17. Havránek, K.: Intarsie - Vykládání dřeva. Praha 1949.  
18. Havránek, K.: Ruční obrábění dřeva. 1951. 
19. Hřebíčková, B.: Recepty starých mistrů. 2006 
20. Jirout František: Lepší využití textury dýh v nábytkářském průmyslu. 
21. Kadleček, F.: Ruční obrábění dřeva. 1989. 
22. Kanická, L.:Design nábytku v současném světě. Brno 2007. 
23. Karasová, D.: Dějiny nábytkového umění IV. Praha 2000. 
24. Kopecká, I. a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha 2002. 
25. Kopecká, I. - Nejedlý, V.: Průzkum historických materiálů. Praha 2005. 
26. Kol.: Konzervování a restaurování kovů, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich 

slitin. Brno 2011. 
27. Kol.: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha 2000. 
28. Kolektiv: FurnitureForEuropeanKunstkammer.  2008 
29. Kolektiv: Světelský oltář. 2008 
30. Kotrba, H.: Třísky z dílny řezbáře. Brno 1982. 
31. Králík Josef: Dýhy v průmyslové výrobě. 
32. Kubička, R. - Zelinger, J.: Výkladový slovník malířství, grafika a restaurování. Praha 2004. 
33. Kučerová, I. - Šimůnková, E.: Dřevo. Praha 2000. 
34. Kuriál, P.: Technologie I. Brno 2000. 
35. Linley, D.: ClassicalFurniture. 2013 
36. Losos, L.: Historický nábytek: konstrukce, údržba, restaurování. Praha, GradaPubl., 2013.  
37. Losos, L.: Pozlacování a polychromie. 2005. 
38. Lysy, E. – Jírů, P.: Nauka o dřevě. Praha 1961. 
39. Malgouyre, P.:  Ivoires  de la Renaissance et des Tempsmodernes . 2010 
40. Medková, E. - Bohmannová, A.: Starožitný nábytek - údržba a opravy. Praha 1985. 
41. Miller, J.: Nábytek.  2005 
42. Miller, J.: Užité umění. 2008 
43. Minář, M.: Lidové řezbářství. Gradapubl., Praha 2008 – dotisk 2015. 



Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 
obor: 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství, program: Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 

 22 

44. Nutsch, W.: Příručka pro truhláře. 1999. 
45. Patřičný, M.: Pracujeme se dřevem. 2004. 
46. Pelcl, J.: Český design 1995-2000. Praha 2001. 
47. Petr, F.: Historické dřevořezby a jejich restaurování. Praha. 
48. Petr, F.: Umělecké dřevořezby a jejich restaurování. 1953. 
49. Ramond, P.: Marquetry. Getty 1999. 
50. Rulišek, H.: Slovník křesťanské ikonografie – postavy, atributy, symboly. 2006 
51. Selucká, A.: Preventivní konzervace:  Moderní postupy a technologie. 2014 
52. Severa, P.:Císařský nábytek a jeho restaurování. Gema Art, 2006 
53. Ettmbrini, L., Colle, E., De Giorgi, M.: 500 yearsofItalien Furniture. 2009 
54. Slánský, B.: Technika malby I a II. Praha 1956. 
55. Togner, M.: Historický nábytek: terminologický slovník historického nábytku od gotiky po počátek 

XX. století: materiálová skladba-technologie-typologie a slohové projevy. Praha 1993. 
56. Udržal, P. - David, S.: Řezbářství. Praha 1984. 
57. Umney, N., Rivers, S.: Conservation of Furniture. Butterworth-Heinemann, Burlington 2003.  
58. Zelinger, J. - Hidingsfeld, V.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha 1987. 
59. Skripta VOŠ. 
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Ateliérová odborná praxe 

Charakteristika předmětu: povinně volitelný předmět 
    celkový rozsah výuky 1184 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., 5., 6. období 
    praktická individualizovaná výuka 
    obhajoba absolventské práce je součástí absolutoria 
    formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v každém období 

hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
praktická řemeslná dovednost, syntéza dosavadních poznatků 
celkový počet kreditů: 32    

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Odbornost a specializace v práci konzervátora a restaurátora, řemeslná dovednost na vysoké úrovni, 
propojení dosud získaných znalostí a dovedností, teorie a praxe, komplexnost práce, systematičnost, 
přesnost, posloupnost úkonů, písemné záznamy a zprávy. 
Absolvent diagnostikuje poškození předmětu, navrhne postup restaurování či konzervace, kvalitně a 
odborně konzervuje a restauruje předměty ze dřeva, vede odpovídající dokumentaci, sestaví zprávu. 
Vyrobí přesnou repliku předmětu dobovou technologií a s použitím dobových materiálů. Zpracuje 
absolventskou práci. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Šetrnost zásahů, schopnost posouzení vlivu zásahu na předmět, dodržování legislativy, pravidel a 
etiky restaurátorské práce, akceptace změn, schopnost přijímat jiný názor, kooperace. 

Obsah předmětu: 
Praktické postupy konzervátorských a restaurátorských zásahů. Aplikace teoretických poznatků při 
zástavě degradace předmětů, konzervaci, restaurování. Odborná specializace na konkrétní 
konzervátorské či restaurátorské činnosti v souvislosti s absolventskou prací a vlastní profilací 
v oboru: restaurování, konzervace dřevěných součástí historického nábytku; restaurování, 
konzervace prostorových užitkových předmětů vyrobených ze dřeva; restaurování, konzervace 
dřevořezby;  restaurování, konzervace dřevěných součástí klávesových hudebních nástrojů; případně 
v oblasti vlastního zájmu v oboru. 
Praktická znalost historických i současných zdobných technik. Osvojení ručního zdobení výrobků ze 
dřeva. Dobové receptury výroby laků, politur, mořidel, tmelů. Zpracování a schopnost úprav 
zdobných technik s ohledem na znalosti z historie uměleckořemeslné tvorby. Osvojení práce 
s dobovým nářadím. 
Komplexní práce na konzervaci či restaurování konkrétního výrobku. Zpracování absolventské práce. 
Výroba přesné repliky historicky cenného předmětu dobovou technologií a s použitím dobových 
materiálů. Samostatné restaurování historického předmětu ze dřeva. 
 
Tematické okruhy: 
 Zjišťování rozsahu závad, provádění prvotní a následné dokumentace. 
 Zhotovení nábrusu nátěrových vrstev a jejich vyhodnocení, konzervování dřevěných předmětů. 
 Intarzie prostá, kombinovaná, úpravy intarzií. Inkrustace, úpravy inkrustací. Chebská reliéfní 

technika, úpravy. Taušírování, gravírování, vypalování a připalování. 
 Úpravy zdobných lišt. 
 Úpravy poškozených částí řezby na liště. 
 Techniky lepení dobovými lepidly a klížení. 
 Odstraňování sekundárních nátěrových vrstev, aplikace rozpouštědel. 
 Zdobné techniky, moření, laky, šelak. Dobové receptury výroby laků, politur, mořidel, tmelů. 

Dobové povrchové úpravy dřeva, šelaková politura, moření, opalování, voskování. 
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 Odstraňování poškozených částí, jejich výměna při zachování starých technik a původního druhu 
materiálů.         

 Boulle, technika PietreDure, ostatní zdobné techniky – chatám-kárí, tmelové techniky, lakové 
techniky. 

 Polychromie, zlacení, stříbření. 
 Doplnění chybějících částí při zachování starých technik a původního druhu materiálu. 
 Přizpůsobení celkového vzhledu povrchové úpravy. 
 Technologie řezby. 
 Konzervování a restaurování složitého poškozeného objektu. 
 Konzervace a restaurování dřevořezby. 
 Základy konzervace a restaurování kovů, textilu, papíru. 
 Konzervace a restaurátorské zásahy na prvcích nábytku z textilu, papíru, kovu. 

 

Přehled literatury: 
1. KOUTNÝ, Petr: Konzervace a renovace historických exponátů. In: Konzervace a restaurování 
kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 1995. 
2. HOLMAN, Pavel: Terminologie a současná situace v muzejní konzervaci, Zajímavosti a novinky 
z konzervátorské, restaurátorské a preparátorské praxe, Metodický list. Brno 1997. 
3. HOLMAN, Pavel - TLACHOVÁ, Kateřina, překl.: Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: 
Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 
1995. 
4. SCHÁNĚL, Lubomír: Sanace historických památek a otázky bezpečnosti při práci, In: Bezpečnost 
práce při provádění konzervátorsko-restaurátorských prací, Metodický list. Brno 1996. 
5. HOLMAN, Pavel: Dokumentace a etika v mezinárodním měřítku ve vztahu ke kodexu ICOM. In: 
Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 
1995. 
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Materiály 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 184 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet a zkouška ve všech obdobích 

hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
dovednost identifikace 
celkový počet kreditů: 14     

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Student pozná běžné dřeviny, odliší druhy dřeva, testuje vlastnosti dřeva. Pozná a charakterizuje 
stavbu dřeva, vlastnosti a změny vlastností v průběhu času a působením okolních vlivů. Identifikuje 
materiál použitý na historickém výrobku a jeho poškození. Posoudí a navrhne potřebu konzervace či 
restaurování doprovodného materiálu (textilie, kov, kámen, keramika, sklo, papír, živočišné a 
rostlinné materiály), případně navrhne potřebu jejich konzervace či restaurování odborníkem. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Ochrana přírody a životního prostředí, šetrné využívání přírodního bohatství, rozumné šetření 
materiálem, cit pro vlastnosti materiálů. Znalost historicky používaných materiálů, použití takového 
materiálu, který odpovídá historické zkušenosti. Kriticky oceňuje a hodnotí historické funkční i 
zdobné prvky z doprovodných materiálů, respektuje a akceptuje historické technologické postupy, 
zvažuje a pečlivě vyhodnocuje následky zamýšlených zásahů do těchto materiálů. 

Obsah předmětu: 
Nauka o dřevě a materiálech na bázi rostlého dřeva. Dřeviny, těžba, prvovýroba (řezivo, dýhy), stavba 
dřeva, vlastnosti dřeva, vady a škůdci dřeva, ochrana dřeva, chemické prostředky na ochranu dřeva, 
lepidla. Nedřevěné materiály používané u zdobných technik. 

Velmi důležitou součástí obsahu předmětu je tematika doprovodných materiálů ve 3. a 4. období, 
jehož cílem je doplnit kvalifikaci absolventů praktickými dovednostmi v zacházení s materiály, které 
mnohdy tvoří funkční či zdobné prvky na předmětech ze dřeva (kovy, kámen, sklo a keramika, papír, 
živočišné a rostlinné materiály, čalounění) – manipulace s nimi, jejich demontáž, čištění, stabilizace, 
ochrana, znalost dobové technologie.  

Teoretická znalost historických i současných zdobných materiálů (kov, textilie, keramika, kámen, 
papír, sklo, živočišné i rostlinné materiály). Osvojení dobových receptur a postupů pro demontáž, 
ošetření, stabilizaci, čištění takových prvků. Zpracování a schopnost drobných úprav prvků 
z doprovodných materiálů s ohledem na znalosti z historie uměleckořemeslné tvorby, dodržování 
dobových technologických postupů. Posouzení nutnosti restauračního zásahu odborníkem, 
spolupráce s restaurátory jiných materiálů. 

Tematické okruhy: 
 Základy dendrologie. Makroskopická struktura dřeva. 
 Základy cytologie, histologie a organologie. 
 Chemické složení dřeva. 
 Mikroskopická struktura dřeva. 
 Fyzikální vlastnosti dřeva. Mechanické vlastnosti dřeva. 
 Mechanika dřeva – hustota dřevin, tah a tlak, pevnost a pružnost v ohybu. 
 Druhy dřev, jejich vzhled, vlastnosti, použití. 
 Vlastnosti upraveného a poškozeného dřeva, vady, škůdci, ochrana dřeva, chemické a jiné 

prostředky na ochranu dřeva. 
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 Řezivo, dýhy, výroba, druhy, použití, význam rozlišení levé a pravé strany u dýh, prken a fošen. 
 Lepidla, klížidla. 
 Materiály používané pro stavbu hudebních nástrojů. 
 Doprovodné materiály, historické začlenění, funkční a zdobné prvky z doprovodných materiálů na 

předmětech ze dřeva. 
 Čalounění – historický vývoj, dobové techniky, čalounické materiály, demontáž, ošetření, 

stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování čalounických prvků. 
 Živočišné a rostlinné materiály – historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky 

z těchto materiálů, ošetření, stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
 Kovy – historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky z těchto materiálů, ošetření, 

stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
 Keramika, sklo, zrcadla - historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky z těchto 

materiálů, ošetření, stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
 Kámen - historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky z těchto materiálů, ošetření, 

stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
  Papír - historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky z těchto materiálů, ošetření, 

stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
 Syntetické materiály - historický vývoj, dobové techniky, funkční a zdobné prvky z těchto 

materiálů, ošetření, stabilizace, čištění, mechanické a chemické zásahy, restaurování. 
 

Přehled literatury: 
1. Šlezingerová, Jarmila – Gandelová, Libuše: Stavba dřeva. Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno 

1994, ISBN 80-7157-137-7. 
2. Křupalová: Nauka o materiálech 
3. W.Nutsch a kol.: Příručka pro truhláře 
4. R.Wagenfuhr: Holzatlas 
5. R.Wagenfuhr, B.Hurda - Atlas dřev 
6. Kolektiv: Dřevařská příručka 1 
7. Kolektiv: Dřevařská příručka 2 
8. F. Krämer: Grundwissen des Zimmerers.1998.(německy) 
9. A. Laskus: Hölzerne Brücken. 3. Aufl. Berlin 1932. (německy) 
10. A. Brebera: Navrhování úsporných dřevěných konstrukcí. 1950. 
11. Černoch, Svatopluk: Strojně technická příručka. SNTL 1959. 
12. Hack, G.: Classic Hand Tools. 1999 
13. L´Art du Menusier: Velká kniha o starých truhlářských technikách 
14. Ďurovič, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002. 
15. Jirout, František: Názorná technologie dřeva. 1951 
16. Jirout, František: Dřevo v přírodě a řemeslech, v živnosti a průmyslu vůbec. 1928 
17. Kol.: Konzervování a restaurování kovů, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich 

slitin. Brno 2011. 
18. Kol.: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha 2000. 
19. Kolektiv: Furniture For European Kunstkammer.  2008 
20. Malgouyre, P.:  Ivoires  de la Renaissance et des Tempsmodernes . 2010 
21. Medková, E. - Bohmannová, A.: Starožitný nábytek - údržba a opravy. Praha 1985. 
22. Umney, N., Rivers, S.: Conservation of Furniture. Butterworth-Heinemann, Burlington 2003.  
23. Togner, Milan: Historický nábytek: terminologický slovník historického nábytku od gotiky po 

počátek XX. století: materiálová skladba-technologie-typologie a slohové projevy. Praha 1993. 
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Dějiny uměleckořemeslné tvorby 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 264 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., 5., 6. období 
    teoretická výuka; předmět je součástí absolutoria 

formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v 1. a 3. období,  
 zápočet a zkouška v ostatních obdobích 
hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
dovednost identifikace předmětu z hlediska historie – zařazení 
celkový počet kreditů: 24   

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Na základě znalosti dějin umění charakterizuje student umění ve slohových obdobích, zařazuje 
předložený uměleckořemeslný prvek do slohového období, pozná charakteristické rysy tvorby 
v daném slohovém období, je schopen navrhnout úpravu či náhradu předloženého detailu.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Student si váží výsledků lidské umělecké a řemeslné tvorby předchozích historických období, kriticky 
je hodnotí, utváří si svůj osobní názor a postoj, v nich pak nachází pro sebe inspiraci. 

Obsah předmětu:  
Dějiny umění a řemeslné tvorby zaměřené na architekturu, umělecké zpracování dřeva, řemeslnou a 
nábytkářskou tvorbu a jejich vývoj. Terminologie, pravěká obydlí, Mezopotámie, Egypt, Antika 
(Řecko, Řím), raně křesťanské umění, umění raného středověku, románské umění, gotika, renesance, 
baroko, směry 19. století, secese, umění 20. století. 

Tematické okruhy: 
 Úvod do studia. 
 Vliv prostředí na způsob bydlení. 
 Prvopočátky tvorby nábytku – pravěk. 
 Neolit – architektura. 
 Architektura a nábytkové umění - starověký Egypt, Mezopotámie, Kréta. 
 Řecká antika – architektura a bydlení. 
 Etruskové – způsob života. 
 Starověký Řím – architektura a bydlení. 
 Raný středověk. 
 Románské umění – architektura, nábytek. 
 Gotika - architektura, nábytek. 
 Renesance - architektura, nábytek. 
 Baroko - architektura, nábytek. 
 Nábytek Ludvíka XV. 
 Chippendale. 
 Tereziánský nábytek. 
 Nábytek Ludvíka XVI. 
 Klasicismus, empír, Biedermeier. 
 Michal Thonet. 
 Historismus. 
 Hnutí Arts and Crafts. 
 Secese. 
 Česká moderna. 
 Kubismus, rondokubismus – architektura, nábytek. 
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 USA – Frank Loyd Write. 
 Skupina De Stijl. 
 Le Corbusier, Ludwik Mies. 
 Bauhaus. 
 Poválečné tendence v architektuře a nábytkovém umění. 
 

Přehled literatury: 
1. Dlabal, S.: Nábytkové umění, vybrané kapitoly z historie.  Praha 2000 
2. Hájek, Václav: Architektura, klíč k architektonickým slohům.   Grada Publishing, Praha 2000 
3. Kolektiv: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. 1999 
4. Mráz, Bohumír: Dějiny výtvarné kultury 1. -  4. díl. Idea servis, Praha 2002 
5. Pokorný, K., Matoušek, J.: Mistři uměleckých řemesel. 2014 
6. Togner, M.: Historický nábytek: terminologický slovník historického nábytku od gotiky po počátek 

XX. století: materiálová skladba-technologie-typologie a slohové projevy. Praha 1993. 
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Výtvarná příprava 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 484 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., 5., 6. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v každém období 

hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
praktická výtvarná dovednost 
celkový počet kreditů: 18 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Schopnost reprodukce trojrozměrné reality, získání citu pro tvar, seznámení se s různými 
modelovacími materiály. Schopnost získané zkušenosti uplatnit v práci s prostorovými objekty při 
doplňování nebo nahrazování chybějících částí restaurovaného objektu. Rozvoj výtvarného myšlení 
studentů, kultivace a zdokonalení výtvarného projevu.  Ovládnutí vyjadřovacích prostředků a technik. 
Pěstování vlastností, které jsou předpokladem pro výkon konzervátorské a restaurátorské profese. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Schopnost vidět, pozorovat, analyzovat a hodnotit výtvarné a řemeslné dílo. Rozvoj citlivosti, 
představivosti a výtvarné paměti. Schopnost vcítit se do rukopisu a výtvarného myšlení původního 
tvůrce. Pěstování vlastností, které jsou předpokladem pro výkon restaurátorské profese. Student 
získává a prohlubuje své výtvarně reprodukční schopnosti a dovednosti.  

Obsah předmětu: 
Zdokonalení malířských dovedností, postupů a technik. Věrné zobrazení skutečnosti. Seznámení se 
s modelovacími materiály a práce s nimi. Zvětšování, zmenšování, věrné plastické zobrazení objektů 
od jednoduchých předloh, zobrazování přírodnin, částí lidského těla, vytvoření reprodukce 
historického ornamentu. 

Tematické okruhy: 
 

Kresba: 
 Materiály a nástroje pro kresbu, techniky kresby. 
 Světlo, stín, objem a prostor. 
 Textura a struktura předmětů- stínování. 
 Studijní kresba předmětů a jejích vztahů. 
 Zátiší s draperií. 
 Studie plastického dekoru v kresbě. 
 Perspektivní zobrazení interiéru, tvary a detaily historického nábytku. 
 Kresba lebky kresba – živý model, sádrový model. 
 Portrét, autoportrét. 
 Postava- anatomie, detaily lidského těla. 
 Krajina. 
 Studie historických artefaktů z oboru podle uměleckých slohů. 

 
 

Modelování: 
 Seznámení s modelovacím nářadím a materiály. 
 Modelování geometrických předmětů- plně prostorová kompozice. 
 Modelování přírodnin- reliéf z tvrdých a měkkých tvarů. 
 Geometrické a přírodní tvary v reliéfu – perspektiva. 
 Studie částí lidského těla- ruka, noha, detaily ve zvětšeném měřítku. 
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 Studie lidské figury – reliéf. 
 Plastická studie historického ornamentu. 
 Reprodukční a odlévací techniky. 

 

Přehled literatury: 
1. Teissig, K.: Technika kresby. Praha 1995. 
2. Losos, L.: Technika malby. Praha 1980. 
3. Copplestone, T.: Michelangelo. 1998. 
4. Simpson, I.: Anatomie člověka. 1994. 
5. Ballestar, V. B. - Vigué, J.: Malba. 2005. 
6. Fučíková, E.: Rudolfínská kresba. Praha 1986. 
7. Stadler, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996. 
8. Štech, V. V.: Rozprava o reliefu. Praha 1958.  
9. Teplý, B.: O sochařské reprodukci. Praha 1973 
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Památková péče 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 16 hodin 
    zařazení v 1. období 
    teoretická výuka 
    formy hodnocení: zápočet a zkouška v prvním období 

hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti  
celkový počet kreditů: 1  
   

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Historický vývoj památkové péče, vývoj v českých zemích. Postavení památkové péče ve společnosti, 
aktuální současnost. Absolvent zná strukturu a institucionální zabezpečení současné památkové péče, 
charakterizuje proces vzniku kulturní památky. Vysvětlí práva a povinnosti osob, které mohou 
památky restaurovat. Zná procesní postupy při jednání s orgány, které památkovou péči zajišťují. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 

Akceptace a dodržování zásad památkové péče, pečlivost, přesnost, profesní etika.  

Obsah předmětu:  
Památková péče, historie, současnost. Legislativa, realita, realizace památkové péče. 

Tematické okruhy: 
 Základy památkové péče v ČR a ve světě, zákon o památkové péči, další legislativa. 
 Vývoj památkové péče, přístupy k ochraně památek. 
 Kulturní památky. Mezinárodní ochrana památek. 
 Archeologie. Muzejnictví. 
 Profesní etika restaurátora. 

 

Přehled literatury: 
1. Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění 
2. Richter, V.: Památka a péče. Praha 1993 
3. Girsa, V., Holeček, J.: Projektování obnovy stavebních památek. Praha 2008 
4. Horáček, M. a kol.: Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Praha, AVČR 2019. 
5. Kaigl, J.: Příručka vlastníka kulturní památky. Praha 2004. 
6. Kol.: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha 2004 
7. Kopecká, I. a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha 2002 
8. Vinter, V.: Stručný slovník památkové péče. Ústí n. L. 1983 
9. Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Nástin vývoje a základní ideové otázky 

památkové péče. Praha 1983 
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Dokumentace a fotografie 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 96 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet v prvním období,  

klasifikovaný zápočet ve druhém a třetím období 
hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
praktická dokumentní a fotografická dovednost 
celkový počet kreditů: 6      

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Záznam vlastní práce, stylizace slovního vyjádření, systemizace a propojování znalostí z více 
předmětů, kulturní kontext práce konzervátora. Kultura projevu písemného i slovního. Absolvent 
vytvoří kompletní dokumentaci díla a restaurátorskou zprávu. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Akceptace a dodržování zásad památkové péče, pečlivost, přesnost, profesní etika. Schopnost slovní i 
obrazové prezentace výstupů vlastní práce, sebeprosazení, argumentace, diskuse, kritika a 
sebekritika. 

Obsah předmětu:  
Osvojování dovedností dokumentace vlastní práce dle zásad památkové péče a profesní etiky, 
písemná dokumentace díla, fotodokumentace díla, produktová fotografie. Kulturní kontext, estetika, 
propojení s ostatními výtvarnými a praktickými předměty. Sestavení restaurátorské zprávy.  

Tematické okruhy: 
a) písemná dokumentace 
 Zákon o památkové péči – pravidla památkové péče, požadavky na dokumentaci 

konzervátorských a restaurátorských zásahů. 
 Tvorba a obsah dokumentačních zpráv. 
 Záznam postupu konzervátorské a restaurátorské práce, sestavení restaurátorské zprávy. 
 Dokumentární a archivační práce. 
 Současné konzervátorské a restaurátorské trendy. 
 
b) fotodokumentace 
 Fotografické vybavení, technika. 
 Fotografování přednastavenými režimy, s pokročilými režimy. 
 Zpracování klasického materiálu, zpracování digitálního obrazu. 
 Formáty a režimy snímků, druhy snímačů. 
 Světelné expozice a měření světla, typy světel a typy osvětlení. 
 Použití fotografického příslušenství, stativ, blesk, filtry…. 
 Produktová fotografie. 
 Fotopráce ve školním ateliéru a fotokomoře. 
 Následné úpravy hotových fotografií a editace snímků, popis fotografií. Archivace snímků. 
 Fotodokumentace stavu díla před započetím konzervace nebo restaurování. 
 Fotodokumentace v průběhu jednotlivých etap uměleckořemeslné výroby nebo restaurování. 
 Fotodokumentace po zhotovení výrobku, konzervaci, či ukončení restaurátorského zásahu. 
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Přehled literatury: 
1. Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění 
2. HOLMAN, Pavel: Terminologie a současná situace v muzejní konzervaci, Zajímavosti a novinky 

z konzervátorské, restaurátorské a preparátorské praxe, Metodický list. Brno 1997 
3. HOLMAN, Pavel - TLACHOVÁ, Kateřina, překl.: Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: 

Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 
1995 

4. SCHÁNĚL, Lubomír: Sanace historických památek a otázky bezpečnosti při práci, In: Bezpečnost 
práce při provádění konzervátorsko-restaurátorských prací, Metodický list. Brno 1996 

5. HOLMAN, Pavel: Dokumentace a etika v mezinárodním měřítku ve vztahu ke kodexu ICOM. In: 
Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 
1995 
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Praktická cvičení 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 224 hodin 
    zařazení v 1., 2. období 
    praktická výuka 
    formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v každém období 

hodnocení výsledků studentů: praktická řemeslná dovednost 
celkový počet kreditů: 4     
   

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Absolvent na velmi dobré úrovni zvládá řemeslné dovednosti nutné pro obor vzdělání. Opracovává 
ručně i strojně dřevo, vytváří spoje. Vytvoří umělecko-truhlářské a řezbářské dílo dle výkresu. 
Mezi klíčové kompetence v tomto oboru patří zručnost, šikovnost, samostatnost, tvůrčí přístup, 
podnikavost, schopnost rozhodnutí a řešení problému, pochopení podstaty, reálné hodnocení, 
organizování a plánování, dodržování profesní etiky. Schopnost sebeřízení a sebereflexe, schopnost 
alternativního pohledu, schopnost akceptovat změny. Schopnost vidět celek, koordinovat dílčí 
aktivity, stanovit priority. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Student rozvíjí estetické cítění, kreativitu, manuální dovednost a zručnost, ztotožní se s profesní 
etikou. Akceptuje etický kodex oboru. 

Obsah předmětu:  
Osvojování dovedností uměleckořemeslného zpracování dřeva a celého spektra činností souvisejících 
s konzervací a restaurováním předmětů ze dřeva. Posilování schopnosti posouzení druhu a rozsahu 
poškození předmětu, určení způsobu provedení zásahu v závislosti na dobovém způsobu výroby. 

Tematické okruhy: 
 BOZP, požární ochrana, organizace práce, hygienické zásady práce. 
 Ruční a strojní opracování dřeva, BOZP, brusky na kov. 
 Strojní obrábění dřeva, elektrické ruční obráběcí strojky na dřevo. 
 Přirozené a umělé vysoušení dřeva.  
 Výběr materiálu, zásady lepení a klížení spárovek a bloků. 
 Vytváření konstrukčních spojů středových, rohových. 
 Výběr dýh, sesazování dýh, výroba sesazenky, intarzie, dýhování, lisování. 
 Řezba, drážkový řez, linkový řez, vrubořez, plochý mělký reliéf, basreliéf. 
 Povrchové úpravy. Základní postupy realizace zdobných technik. 
 Základní postupy zdobných technik. 
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Chemické analýzy 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 92 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet v prvním a třetím období,  

klasifikovaný zápočet ve druhém a čtvrtém období 
hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
praktická laboratorní dovednost 
celkový počet kreditů: 8 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Oživit a rozumně rozšířit základní znalosti z obecné, anorganické a především organické chemie 
s důrazem na schopnost tyto teoretické poznatky aplikovat na všechny praktické aspekty týkající se 
dřeva, jeho uměleckořemeslného zpracování, degradace, konzervování a restaurování. Osvojit si 
problematiku chemických výpočtů, názvosloví či pochopení základních principů a mechanismů 
v chemických reakcích; posoudit složení chemikálií užívaných při konzervaci dřeva, jejich možné 
nežádoucí účinky či reverzibilitu zásahu. Osvojit si základní principy chemických analýz. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Ochrana životního prostředí, úcta k práci jiných lidí, cit pro množství použité chemikálie při zásahu na 
historicky cenném předmětu. Kritické posouzení nevratných následků při použití chemikálií 
v konzervátorských a restaurátorských procesech. 

Obsah předmětu:  
Základy obecné a anorganické chemie, organické a makromolekulární chemie, chemie dřeva, 
chemické zásahy při konzervaci a restaurování. 
 

Tematické okruhy: 
Obecná a anorganická chemie 
 Vyrovnání znalostí studentů z předchozího vzdělávání - složení a vlastnosti látek, struktura atomu 

a jeho elektronového obalu, periodicita vlastností prvků, chemická vazba; chemické názvosloví, 
chemické výpočty, vyčíslování chemických rovnic 

 Acidobazické reakce, redoxní reakce, průběh chemických reakcí 
Organická a makromolekulární chemie 
 Vyrovnání znalostí studentů z předchozího vzdělávání - složení a vlastnosti organických sloučenin, 

vazby v molekulách organických sloučenin, typy vzorců organických sloučenin, charakteristika 
reakcí organických sloučenin; hlavní třídy organických sloučenin a jejich názvosloví  

 Základy makromolekulární chemie (struktura polymerů, molární hmotnost a její distribuce, 
termické chování polymerů, sítě, elastické a tokové chování polymerů, polymerizační reakce) 

 Struktura a vlastnosti přírodních látek (lipidy, bílkoviny, sacharidy, terpeny) 
 Vybrané syntetické polymery  
Chemie dřeva 
 Zákonitosti chemických reakcí a postupů, které souvisejí s degradací organických a anorganických 

materiálů, jejich konzervováním a restaurováním; vlivy světla a tepla 
 Čistící rozpouštědla, alkoholy, ethery, organické sloučeniny, rozpustnost; chemické čištění, vodné 

čištění 
 Laboratorní cvičení, mechanické a mikroskopické zkoušky 
 Požadavky konzervátora – restaurátora na chemické rozbory, význam výsledků chemického 

rozboru 
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Přehled literatury: 
1. J. Vacík: Přehled středoškolské chemie. Státní pedagogické nakladatelství, 2010. 
2. J. Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie. SNTL Praha, 1986. 
3. D. Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře. VŠCHT Praha, 2011. 
4. Svoboda a kol.: Organická chemie I. Nakladatelství VŠCHT, 2005.  
5. 4. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie. Český překlad, 1. vydání, VŠCHT Praha, 

2014. 
6. 5. J. McMurry: Organická chemie. Český překlad, 1. vydání, VŠCHT Praha, 2015. 
7. I Prokopová: Makromolekulární chemie. VŠCHT Praha, 2007. 
8. Šimůnková, E.; Kučerová, I. Dřevo, 1. vydání; STOP: Praha, 2000. 
9. Zelinger, J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. přepracované vydání. Academia, 

Praha 1987. 
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Bloková odborná praxe 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 280 hodin 
    zařazení ve 4., 5. období 
    praktická výuka 
    formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v obou obdobích 

hodnocení výsledků studentů: praktická řemeslná dovednost 
celkový počet kreditů: 7 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Široké spektrum kompetencí k pracovnímu uplatnění, posílení řemeslných dovedností, adaptabilita, 
flexibilita, reálné uplatnění v praxi, zručnost a řemeslná dovednost. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Posílení vztahu k praxi v oboru, úcta k práci minulých generací, schopnost a ochota podřídit se 
pracovnímu řádu a technologickým postupům, respektovat názor zkušenějšího, pokora, trpělivost, 
ohled na spolupracovníky, akceptace denního pracovního režimu – základní pracovní návyky, 
dodržování pravidel BOZP. 

Obsah předmětu: 
Odborná řemeslná praxe v oboru vzdělání na konzervátorském pracovišti či restaurátorském ateliéru, 
doba trvání: dvakrát v průběhu studia souvislé čtyři týdny (vždy 20 pracovních dnů, 140 hodin). Práce 
konzervátorského a restaurátorského charakteru. Ve II. ročníku je cílem praxe seznámení s nejširším 
spektrem odborné činnosti při konzervaci a restaurování, jednou z podmínek zápočtu je také 
předložení návrhu absolventské práce. Ve III. ročníku je cílem specializovaná řemeslná příprava na 
provedení absolventské práce a její obhajobu. 

Tematické okruhy: 
 Seznámení s nejširším spektrem konzervátorských a restaurátorských činností, 

diagnostika poškození předmětů ze dřeva. 
 Metody konzervace a restaurování, technologické postupy, kritéria volby konkrétního 

postupu. 
 Provádění dílčích zásahů; odstraňování povrchových vrstev a poškozených částí, doplnění 

chybějících částí při zachování původní technologie a druhu materiálu, úpravy povrchu. 
 Přizpůsobení celkového vzhledu nového materiálu původnímu. 

Doporučená pracoviště: 
Muzeum hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Polabské muzeum v Přerově n. 
L., pracoviště Národního muzea a pracoviště Národního památkového ústavu. Restaurátorské ateliéry 
– většinou OSVČ s licencí Ministerstva kultury pro restaurování: Ateliér Komárek - restaurování, 
Ateliér Fiala - restaurování, Mikuláš Havlík – restaurátor interiérů, Jan Boubín - restaurátor a 
pozlacovač, Karel Poupě - restaurátor, Robert Babka - restaurátor a umělecký hodinář, P. Šefl – 
stavitel klávesových strunných nástrojů, Karel Dušek – umělecká řemesla, Miloš Kádner - umělecké 
truhlářství a restaurování a další. 
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Základy podnikání 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 26 hodin 
    zařazení v 5., 6. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet v pátém období, 

klasifikovaný zápočet v šestém období 
hodnocení výsledků studentů: praktická orientace na trhu práce 
celkový počet kreditů:  4 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Posílení kompetencí k pracovnímu uplatnění, případně k vlastnímu podnikání. Podpora podnikavosti. 
Pochopení ekonomické reality.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Reálná podpora řízení dalších kariérních a profesních plánů studenta, podpora adaptace na tržní 
prostředí – oblast samostatné výdělečné činnosti, oblast závislé činnosti. Pracovní uplatnění. 

Obsah předmětu: 

Reálná ekonomická situace, samostatná výdělečná činnost, závislá činnost. Pracovní legislativa, 
odměňování za práci. Podnikatelská legislativa, aspekty podnikání. Kalkulace ceny vlastní práce. 
Evidence hospodářské činnosti, daňové přiznání.  

Tematické okruhy: 
 Práce, závislá činnost, související legislativa. 
 Mzda (plat) jako odměna za práci. 
 Podnikatelské prostředí v oboru restaurování. 
 Povinnosti podnikatele, podmínky podnikání. 
 Cena, cenové kalkulace. 
 Daňové povinnosti, evidence hospodářské činnosti, daňové přiznání k dani z příjmů FO. 
 
Přehled literatury: 
1. Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v aktuálním znění. 
2. Zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v aktuálním znění. 
3. Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů v aktuálním znění. 
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Absolventský seminář 

Charakteristika předmětu: povinný předmět 
    celkový rozsah výuky 26 hodin 
    zařazení v 5., 6. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet v pátém období, 

klasifikovaný zápočet v šestém období 
hodnocení výsledků studentů: úroveň zpracování absolventské práce 
dle zadaných požadavků 
celkový počet kreditů:  4 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Odborné vyjadřování, stylizace odborného textu. Administrativní dovednosti, úpravy dokumentů 
v textovém editoru.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Posílení vztahu k praxi v oboru, aplikace a sumarizace poznatků z předchozího studia, písemné 
vyjadřování odborným jazykem. Pochopení podstaty vědecké práce. 

Obsah předmětu: 
Psaní souvislého odborného textu (odborné práce) podle předem promyšlené osnovy. Stylistika a 
stylizace odborného textu. Základy vědecké práce, tedy vyhledávání zdrojů a již známých poznatků, 
jejich vzájemné porovnání a vyhodnocení, využití pro potřeby vlastní práce, popis vlastní práce, 
prezentování jejích výsledků. Citace z odborné literatury. Vytvoření odborné práce jako dokumentace 
praktického úkolu v úpravě podle platných státních norem. Doporučeno k přípravě absolventské 
práce. 

Tematické okruhy: 
Doporučená struktura absolventské práce, její zpracování. Osnova práce, její naplnění. 
Úprava dokumentů v textových editorech. Vkládání objektů. 
Bibliografie. 
Dokončení práce, grafické a textové úpravy, tisk, vazba. 
Prezentace práce. 
 
Přehled literatury: 
1. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. ÚNMZ Praha 2014. 
2. ČSN ISO 690:2011 Bibliografické citace. ÚNMZ Praha 2011. 
3. Interní materiály školy k přípravě absolventské práce. 
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Cizí jazyk odborný 

Charakteristika předmětu: povinně volitelný předmět 
    celkový rozsah výuky 172 hodin 
    zařazení v 1., 2., 3., 4., 5., 6. období 
    teoreticko-praktická výuka; je předmětem absolutoria 
    formy hodnocení: klasifikovaný zápočet v lichých obdobích, 

zápočet a zkouška v sudých obdobích 
hodnocení výsledků studentů: praktická jazykově –  
komunikační dovednost, uplatnění teoretické znalosti jazyka 
celkový počet kreditů: 17    

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 

Cílem odborné jazykové výuky je rozvoj komunikačních kompetencí. Přiměřeně se vyjadřovat 
v daném odborném jazyce, srozumitelně formulovat základní myšlenky, pracovat s různými druhy 
cizojazyčných odborných materiálů včetně autentických textů, získávat informace a pracovat s nimi, 
pracovat s moderními informačními technologiemi včetně internetu. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 

Student respektuje zásady kultury projevu a chování, aktivně se účastní diskuzí, obhájí své názory, 
respektuje názory jiných. Vyjádří se k aktuálním profesním i společenským problémům. Používá cizí 
jazyk, aby se orientoval v problematice odborných dovedností, aby využil možnost pracovat 
v mezinárodních projektech, aby dokázal řešit různé základní písemnosti při sjednávání či realizaci 
obchodu resp. služeb, tedy prosadil se na evropském trhu práce. 

Obsah předmětu: 

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce jsou koncipovány tak, aby studenti dovedli komunikovat o 
problematice běžného života, dorozumět se v situacích osobního a pracovního života, tj. i v kontaktu 
s obchodními partnery resp. v rámci pracovní skupiny. 

Při výuce je kladen důraz na rozvoj receptivních řečových dovedností – poslechu a čtení 
s porozuměním, produktivních řečových dovedností – samostatného ústního projevu, interakce a 
písemného projevu s respektováním základních pravopisných pravidel v rozsahu požadovaných 
tematických okruhů, jazykových prostředků – slovní zásoby, mluvnice a zvukovou a grafickou stránku 
jazyka. Tyto oblasti jsou doplňovány požadavky na znalosti reálií, kulturního přehledu, literatury a 
odborné terminologie. Úroveň komunikativní kompetence studenta je posuzována ve vztahu ke 
komunikačnímu záměru, tj. zda student dokázal sdělit to, co sdělit měl. 

Vzdělávání v odborném cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních 
dovedností odpovídající úrovni A2-B1 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle SERR. 

Tematické okruhy: 

 Osobní charakteristika. Každodenní život, vzdělávání. Mezilidské vztahy, práce a povolání, služby, 
společnost. Média. 

 Cestování zájmové a pracovní. Evropská unie, reálie a literatura. 
 Zdraví a hygiena, pracovní prostředí, bezpečnost práce. 
 Odborný jazyk – dřevo a jeho vlastnosti, výroba nábytku, vybavení dílny, práce uměleckého 

truhláře a řezbáře, restaurátora a konzervátora; materiály, nářadí a nástroje, zdobné techniky, 
restaurování a konzervování, záznamy a dokumentace, péče o památky ze dřeva. 

 Konverzační dovednost, diskuse o odborných tématech.  
 Orientace v cizojazyčné odborné literatuře; porozumění, překlad. Práce s cizojazyčnou odbornou 

literaturou doporučovanou v odborných předmětech.  
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Přehled literatury: 
 

Angličtina: 
1. Maturita Solutions 2nd  IntermediateStudent´sBook, WorkBook, Oxford 2012 (B1) 
2. Maturita Solutions 2nd Upper-IntermediateStudent´sBook, WorkBook, Oxford 2013 (B2) 
Doporučená: 
Job Matters: Wood, Fraus 
Slovníky: Výkladové, bilingvní, obrázkové, odborné, elektronické 
 

Němčina: 
1. Themen Aktuell 2 (učebnice + pracovní sešit), Max Hueber Verlag, 2003 (B1) 
2. Themen Aktuell 3 (učebnice + pracovní sešit), Max Hueber Verlag, 2003(B2) 
Doporučená: 
Slovníky: Výkladové, bilingvní, obrázkové, odborné, elektronické 
 

Ruština: 
1.  Belyntseva, O., Janek A.: Učebnice současné ruštiny 1. díl, ComputerPress, 2009 (B1) 
2. Mamonova, J., Janek A.: Učebnice současné ruštiny 2. díl,ComputerPress, 2009 (B2) 
Doporučená: 
Slovníky: Výkladové, bilingvní, obrázkové, odborné, elektronické 
 

Francouzština: 
1. Connexions 2 (učebnice + pracovní sešit), Fraus, 2004 (B1) 
2. Connexions 3 (učebnice + pracovní sešit), Fraus, 2005 (B2) 
3. Taišlová, Jiřina: On y va! 3, francouzština pro střední školy. Leda, 2012 (b2) 
 
Další doporučená: 
Slovníky: Výkladové, bilingvní, obrázkové, odborné, elektronické 
 
Ve všech jazycích: 
odborná cizojazyčná literatura doporučovaná v odborných předmětech, odborné časopisy, 
internetové stránky 
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Povinně volitelné semináře 

Charakteristika předmětu: volitelné předměty 
    celkový rozsah výuky min. 54 hodin,  

v případě druhého cizího jazyka 108 hodin 
    zařazení v 3., 4., 5., 6. období 
    teoreticko-praktická výuka 
    formy hodnocení: zápočet ve všech obdobích 

hodnocení výsledků studentů: požadované teoretické znalosti, 
praktická orientace v prostředí trhu práce, v podnikatelském, 
zaměstnaneckém a zaměstnavatelském prostředí, projekt 

studenti si volí povinně volitelné semináře jako jednosemestrální předměty v dotaci 1 h týdně, na 
základě zájmu je možné (a v případě volby druhého cizího jazyka i doporučené) prodloužení na další 
období 
kreditní ohodnocení: každý seminář 1 kredit za období, seminář druhý cizí jazyk 2 kredity za období 
 

Přínos učiva k rozvoji klíčových a odborných kompetencí: 
Semináře posilují základní občanskou gramotnost. Absolvent dle své volby může rozvíjet své 
dosavadní znalosti ze zaměstnaneckého nebo podnikatelského prostředí, právní povědomí, měkké 
kompetence, komunikační a prezentační dovednosti, a tím posilovat své budoucí postavení na trhu 
práce. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 
Cílové hodnoty: posílení základní občanské gramotnosti; sebedůvěra a sebeprosazení, zdravé 
sebepojetí; orientace na trhu práce a v podnikatelském prostředí; akceptace jiných názorů, kritické 
myšlení, vyjádření vlastních myšlenek a zkušeností; ztotožnění se s pravidly danými legislativou a 
etikou. 

Obsahy jednotlivých seminářů a doporučená literatura: 
 

Druhý cizí jazyk – dovednost přiměřeně se vyjadřovat v daném jazyce, srozumitelně formulovat 
základní myšlenky, pracovat s různými druhy cizojazyčných studijních materiálů, získávat informace a 
pracovat s nimi, pracovat s moderními informačními technologiemi včetně internetu. Rozvoj 
receptivních řečových dovedností – poslechu a čtení s porozuměním, produktivních řečových 
dovedností – samostatného ústního projevu, interakce a písemného projevu s respektováním 
základních pravopisných pravidel v rozsahu požadovaných tematických okruhů, jazykových 
prostředků – slovní zásoby, mluvnice a zvukovou a grafickou stránku jazyka. 
 

Angličtina: 
1. Maturita Solutions 2nd  ElementaryStudent´sBook, WorkBook, Oxford 2012 
2. Maturita Solutions 2nd  Pre-IntermediateStudent´sBook, WorkBook, Oxford 2012 
 

Němčina: 
1. Themen Aktuell 1 (učebnice + pracovní sešit), Max HueberVerlag, 2003 
2. Höppnerová: Němčina pro jazykové školy nově 1 – 2. Fraus 
 

Ruština: 
1. Jelínek a kol.: Raduga po novomu 1. – 5. Fraus, 2011 
2. Belyntseva, O., Janek, A.: Učebnice současné ruštiny I. díl, ComputerPress, 2009 
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Francouzština: 
1. Connexions 1 (učebnice + pracovní sešit), Fraus, 2004 
 

Další doporučená: 
Slovníky výkladové, bilingvní, obrázkové, odborné, elektronické 
Časopisy, internetové stránky 

 
Digitální zpracování dat – požadavek digitalizace, technika a technologie; pokročilé funkce textových 
editorů, excelu; databázové systémy; grafické programy. Práce s profesním software. Digitální 
zpracování dat v profesi restaurátora. Aktuální trendy v digitalizaci. 

Studijní literatura bude doporučována aktuálně podle nejnovějších poznatků v oblasti digitálních 
technologií. 

 

Pracovní právo – orientace na trhu práce v zaměstnaneckém prostředí. Zákoník práce, práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pracovní uplatnění v oboru, pracovní uplatnění v ČR a 
v EU, práce v zahraničí. Souvislosti pracovního poměru, povinná pojištění, daňové povinnosti, sociální 
systém. Řešení zaměstnaneckých – zaměstnavatelských problémů, situace z praxe. 
 
1. Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce. – v aktuálně platném znění. 
2. Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník – v aktuálně platném znění. 

 

Management – základy řízení firmy, hierarchie managementu; manažerské činnosti, osobnost 
manažera, manažerské funkce, styly řízení; vedení lidí, motivace a hodnocení; manažerské techniky. 
Projektové řízení, řízení projektů. Projekt řízení vlastní firmy. 
 
1. VEBER, J. Management. Praha, Management Press. 2009. 
2. ČASTORÁL, Z.: Základy moderního managementu. Praha, UJAK. 2016. 

  

Marketing – vznik a vývoj marketingu, marketingové koncepce a jejich využití v současnosti. 
Marketingový průzkum trhu; marketingové strategie. Teorie a praxe marketingového mixu. Reálný 
marketing firmy. Pravidla hospodářské soutěže, marketingové triky, etika – etické kodexy. Projekt 
marketingu vlastní firmy. 
 
1. FORET, M.: Marketing pro začátečníky. Edika Brno, 2012. 
2. JAMES, H. A.: Praktický marketing. Praha, Průmyslový žurnál. 1991. 

 

Prezentace a rétorika – osobnost člověka, sebeprosazení. Prezentace na veřejnosti, prezentace 
v odborném prostředí. Osobní prezentace, písemná prezentace, prezentace firmy. Prostředky 
prezentace, vhodné využití. Etika a etiketa, společenské chování. Praktické cvičení prezentace osoby, 
služby, výrobku. Umění mluvit, umění naslouchat. Základní zásady slovního projevu, verbální a 
neverbální projev, chyby řečníků. Hlasová a dechová příprava, rétorická cvičení. Projev na veřejnosti 
před publikem, zvládání obtížných situací a obtížných posluchačů. 
 
1. KABÁTEK, A.: Obchodní a manažerská prezentace. Praha, Grada Publishing. 2010. 
2. PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha, Grada Publishing. 2012. 
3. FLUME, P.: Rétorika v praxi. Praha, Grada Publishing. 2008. 
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Projekty a granty – seznámení s problematikou projektů a grantů, účel psaní grantu (projektu), 
jednotlivé části. Akceptace vyhlášených požadavků, písemné vyjádření záměru, části projektu, 
přílohy, grantové řízení. 

Studijní literatura a prameny: podle konkrétních a aktuálních grantových (projektových) zadání 

 
Umělecká fotografie – Umělecká výtvarná fotografie, základní motivy, krajina, zátiší, portrétní 
fotografie Fotografické vybavení, technika, technologie zpracování digitálního obrazu. Fotopráce ve 
školním fotoateliéru, následné úpravy hotových fotografií ve fotoshopu, práce s dalšími grafickými 
programy. Editace a archivování snímků. Estetika fotoprací, moderní trendy ve fotografii.  
Studijní literatura bude doporučována aktuálně podle nejnovějších trendů umělecké výtvarné 
fotografie. 

 

 

Nepovinné předměty 

jsou zařazeny do I. ročníku studia, slouží především k vyrovnání prekonceptů z předchozího studia. 
Student si může předmět zvolit, pokud potřebuje doplnit či osvěžit teoretické/praktické znalosti a 
dovednosti v oboru zpracování dřeva. 

Technologie dřeva – teoretický předmět, základní pojmy z oboru zpracování dřeva, poznatky oboru 
truhlářství, umělecké truhlářství a řezbářství, ruční a strojní opracování dřeva, stroje a zařízení, 
základní poznatky o materiálech. Předmět je dvousemestrální, v časové dotaci 1 hodina týdně. 
Předmět je ohodnocen v každém semestru 1 kreditem, celkem 2 kredity. 

Úvodní kurz zpracování dřeva – praktická práce v ateliérech školy, základy práce se dřevem, ruční 
obrábění, truhlářské spoje, základy strojního obrábění, povrchové úpravy. Kurz je čtyřtýdenní, celkem 
140 hodin praxe v dílně. 
Předmět je ohodnocen 2 kredity. 
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IV. Personální zabezpečení vzdělávacího programu 
 
Pedagogičtí pracovníci: Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je stanovena 
zákonem č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) a prováděcími předpisy. Pedagogičtí 
pracovníci školy splňují požadavky zákona a další kvalifikační předpoklady, případně si svoji kvalifikaci 
prohlubují nebo doplňují vysokoškolským studiem. Na výuce se velkou měrou podílejí také 
kvalifikovaní a vysoce erudovaní odborníci z praxe a pedagogové vědeckých pracovišť partnerských 
vysokých škol a univerzit. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se pedagogové pravidelně účastní přednášek, 
metodických seminářů, workshopů a diskusních skupin tematicky zaměřených na konkrétní profesní 
dovednosti podle aprobace či odborné orientace, případně na pedagogické a psychologické aspekty 
vzdělávání studentů. Ve spolupráci s odbornými vědeckými pracovišti a vysokými školami (např. 
Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha) jsou připravovány metodické semináře obsahově 
zaměřené přímo na problematiku školy, vzdělávání v nabízených oborech, práci se studenty 
s konkrétními specifickými vzdělávacími potřebami, s poruchami učení či chování. 

Ve škole je zaveden vlastní vnitřní vzdělávací systém, který nabízí všem pracovníkům především 
vzdělávání v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích, metodách výuky a práce 
s žáky a studenty, a dále umožňuje aktualizaci profesních vědomostí učitelů odborných předmětů. 
Své znalosti si pedagogičtí pracovníci doplňují také samostudiem. 

 

IV.1 Interní pedagogové 
 
Ke dni 30. 9. 2021 (rozhodný termín pro vykazování údajů o škole) má škola celkem 81 pedagogů, 
z toho 37 žen (ve fyzických osobách). Přepočteno na plně zaměstnané – 73,5 pedagogů, z toho 32,5 
ženy. V tomto počtu jsou pouze 3 osoby bez plné kvalifikace, žádná z těchto osob neučí na vyšší 
odborné škole. Protože škola spojuje střední školu i vyšší odbornou školu, je velmi obtížné odlišit 
interní pedagogické zabezpečení vzdělávacího programu vyšší odborné školy od zabezpečení školních 
vzdělávacích programů střední školy (oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů vzdělání s výučním 
listem).  

Počet interních pedagogů k výše uvedenému datu, kteří zabezpečují pouze výuku předmětů vyššího 
odborného vzdělávání, je 6 fyzických osob, v přepočtu na plně zaměstnané je to 3,3 osoby. Jedná se o 
odborníky z praxe, kteří po dlouholeté restaurátorské či umělecké praxi vyučují na škole odborné 
předměty na plný či částečný pracovní úvazek, částečný úvazek je obvykle 0,4 – 0,7.  

Ostatní interní pedagogové dělí své úvazky mezi výuku na střední škole a na vyšší odborné škole. 
Konkrétní údaje o pedagogickém zabezpečení výuky jsou každoročně aktualizovány ve výchovně 
vzdělávacím programu školy včetně údajů o dosaženém vzdělání, odborné kvalifikaci a dalším 
profesním vzdělávání jednotlivých pedagogů. 
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IV.2 Externí pedagogická spolupráce 
 
Pro externí pedagogickou spolupráci využíváme odborníky z praxe, kteří reprezentují instituce 
sociálních partnerů – firem podnikajících v oboru, státních kulturních a památkových institucí, 
spolupracujících vysokých a vyšších odborných škol. Pro jednotlivé přednášky i bloky výuky, např. 
v předmětech Technologie restaurování dřeva, Materiály, Památková péče, Dokumentace a 
fotografie, Základy podnikání: 

- Národní muzeum 
- Muzeum hl. m. Prahy 
- Národní památkový ústav 
- ČVUT Praha - Fakulta architektury, Ústav památkové péče 
- ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta, Institut vzdělávání a poradenství 
- restaurátory ze spolupracujících ateliérů (osoby s restaurátorskou licencí MK ČR) 

 

Pro studenty VOŠ má vyčleněnou kapacitu také speciální pedagog školy, výchovný a kariérní poradce 
a školní psycholog. 
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V. Materiální zabezpečení vzdělávacího programu 
 
Pro vzdělávání ve všech vzdělávacích programech vytváří škola potřebné realizační podmínky. Tyto 
podmínky vychází z požadavků platné legislativy, z cílů a obsahu vzdělávání v jednotlivých oborech 
vzdělání a finančních možností školy. Vytvářením optimálních podmínek pro realizaci vzdělávacích 
programů se snažíme zabezpečit maximální účinnost vzdělávacího procesu. 

 
Výukové prostory 

Výuka všech oborů vzdělání ve všech formách je zajišťována ve čtyřech vlastních objektech, které 
jsou průběžně modernizovány. Pro výuku vzdělávacího programu VOŠ je určena a dle potřeb 
postupně upravována budova Pod Táborem (Praha 9). Výhodou je velmi dobrá dopravní dostupnost. 
Budova nemá bezbariérový přístup. V objektu neustále zlepšujeme prostorové podmínky pro 
studenty i učitele, přesto je počet a velikost učeben stále limitujícím faktorem pro počty otvíraných 
tříd. V případě potřeby jsou využívány také specializované učebny v ostatních třech objektech. 

V budově - samostatném objektu, umístěném v klidné části Prahy 9, který je plně určen pro potřeby 
VOŠ, jsou postupně budovány prostory a kapacity takového charakteru a vybavení, aby byly plně 
pokryty potřeby teoretické i praktické odborné přípravy a zároveň zajištěno vhodné studijní i sociální 
zázemí studentů i pedagogů: 

 sedm učeben pro teoretické vyučování (kapacita 3 x 30, 3 x 20, 1 x 12); vybavení – pracovní stoly, 
židle, tabule s dataprojektorem či interaktivní displej, připojení na vnitřní PC síť i na internet, 
nástěnky, metodické a didaktické pomůcky); 

 2 restaurátorské ateliéry (kapacita 2 x 8; vybavení – hoblice - pracovní místo pro každého 
studenta, skříňka na nářadí, přenosný box na nářadí a nástroje, soustruh, stojanová vrtačka, 
tabule s možností projekce, připojení na vnitřní PC síť i na internet, nástěnky, metodické a 
didaktické pomůcky, modely); 

 strojní dílna – pracoviště pro strojní obrábění dřeva, základní strojní vybavení truhlárny (pásová 
pila, formátovací pila, spodní frézka, tloušťkovací frézka, srovnávací frézka, dlabačka), odsávací 
zařízení, pracovní pomůcky BOZP (brýle, rukavice apod.), elektrické nářadí, drobné nářadí a 
nástroje; 

 chemická a materiálová laboratoř (kapacita 16) – laboratorní stoly s přívodem médií (elektřina, 
PB, voda), elektronický mikroskop s připojením na PC a projekci, pracovní mikroskopy, 2 
digestoře, zařízení pro testování vzorků dřeva, vzorky dřeva, chemický bezpečnostní trezor a 
chemikálie, drobné chemické vybavení a nástroje, projekční tabule, připojení na vnitřní PC síť i na 
internet; 

 fotoateliér (kapacita 10) – Nikon 5100, Nikon blesk SB-700, záblesková světla, soft-boxy, 
fotografický stůl, speciální kloubové stativy, konstrukce pro pozadí, pozadí super white, pozadí 
super black, kast odrazná deska 5v1  120 x 180 cm, PhotonEurope sestava Master Kit 300+300, 
PC + SW pro úpravu fotografií, připojení na vnitřní PC síť i na internet; 

 prostorný výtvarný ateliér (přes 350 m2, kapacita 2 x 20); vybavení – malířské a modelovací 
stojany, tabule s dataprojektorem, připojení na vnitřní síť i na internet, metodické a didaktické 
pomůcky a modely, kreslicí materiály a náčiní, airbrush, stoly, židle); 
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 malý výtvarný ateliér pro modelování a odlévání, sádrovna (kapacita 8); vybavení – modelovací 
stojany, projekční plocha, připojení na vnitřní síť i na internet, metodické a didaktické pomůcky, 
modely, modelovací materiály a náčiní, stoly, židle; sklad modelů v připojeném kabinetu 

 multifunkční studovna a knihovna (kapacita 16; vybavení – 8 PC se základním kancelářským a 
prezentačním software, profesionální grafické tablety pro úpravu fotografií, připojení na internet, 
e-knihovna, knihovna pedagogické, odborné a jazykové literatury, pracovní stoly a židle, 
interaktivní displej, dataprojektor, velkoformátový plotr, tiskárna, kopírka, skener); 

 zázemí pedagogů a studentů: sborovna, kuchyňka, kancelář vedení a sekretariát, šatny, sociální 
zařízení, společenská místnost 

 

Konfigurace PC - studovna 

Počítačové vybavení ve studovně: Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, Intel UHD Graphics 630, 
RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB, DVD, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ 
skříně: Micro Tower, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, monitor Acer S230HL - LED monitor 23". 

Grafické tablety XP-PEN Artist 22R Pro, FULL HD displej 1920x1080, rozliš. snímací vrstvy 5080 lpi, 
úhlopř. 21,5“, 88 % NTSC barevná škála, SW Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, 
Blender 3D. 

 
Popis dalšího vybavení 

Vyučující běžně v hodinách využívají audiovizuální techniku – interaktivní displeje, interaktivní a 
projekční tabule, CD a DVD přehrávače, notebooky, přenosné i stabilní dataprojektory, vizualizéry. 
Počítače i didaktickou techniku mohou používat i pro přípravu na výuku ve sborovně a ve svých 
kabinetech.  
Odborné učebny a ateliéry jsou vybaveny nářadím, nástroji a přístroji potřebnými k výuce odborných 
předmětů a praxe – viz popis výše. Ve spolupráci se sociálními partnery veškeré vybavení průběžně 
doplňujeme a modernizujeme. 
 

Informační služby 

Studenti mají zdarma přístup k internetu a k veškerému tiskovému a kopírovacímu zařízení 
umístěnému ve studovně (PC s odborným software, tiskárna, plotr, skener, kopírka). K dispozici je 
odborná knihovna a studovna, která je určena pro studenty i pro vyučující. Knihovna a studovna je 
v průběhu pracovního dne běžně dostupná. K dispozici je cca 1400 svazků odborné, pedagogické a 
jazykové literatury v českém jazyce i v cizích jazycích, některé odborné publikace jsou v podobě e-
knih. Ve spolupráci s Radou rodičů SŠUAŘ je knihovna pravidelně doplňována o další potřebné 
odborné publikace a periodika (ročně minimálně v hodnotě 20 – 25 tis. Kč). 
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VI. Údaje o spolupráci 
 
Dlouholetý a propracovaný systém partnerství školy se sociálními partnery z podnikatelského i 
neziskového prostředí výrazně přispívá ke zvyšování kvality odborného vzdělávání. 

VI.1 Spolupráce s odbornou praxí 
 
Partnerské firmy: Dobrým a kvalitním partnerstvím s firmami podnikajícími v oboru konzervace a 
restaurování dochází k potlačování některých disproporcí mezi potřebami zaměstnavatelů (trhu 
práce) a tzv. výstupy odborného vzdělání. 

Bloková odborná praxe a ve vyšších ročnících také Ateliérová odborná praxe probíhá v partnerských 
smluvních firmách, které mají charakter výrobních podniků, muzejních a sbírkových institucí, 
restaurátorských ateliérů, konzervátorských pracovišť. Pro její zajištění uzavíráme smlouvy s firmami 
nejrůznějšího zaměření. Odborná praxe může probíhat i na specializovaných pracovištích školy. 

Blokovou odbornou praxi absolvují studenti VOŠ ve 4. a 5. období, vždy 4 týdny. Ateliérová odborná 
praxe probíhá v 5. a 6. období. Na pracovištích smluvních firem vykonávají práce odpovídající 
programu jejich vzdělávání, v 5. a 6. období pak práce odpovídající jimi vybrané absolventské 
specializaci. Výběr pracoviště je vždy záležitostí studenta. Škola umožní, aby student mohl pracovat 
v rodinné firmě, případně co nejblíže svému bydlišti. Pokud student žádnou firmu nenalezne, škola 
mu vhodnou firmu či pracoviště zabezpečí. Přínosem pro firmu je možnost získání nového dostatečně 
kvalifikovaného zaměstnance již se znalostí pracovního prostředí firmy. Škola samotná pak získává 
přístup k širokému spektru pracovních technik a technologií, využívá nejkvalitnější lidský a pracovní 
potenciál praxe. 

Další sociální partneři z odborné praxe: Při environmentální výchově žáků a studentů našich i jiných 
škol se škola aktivně zapojuje do akcí, pořádaných Lesy hl. m. Prahy. Při přípravě vzdělávacích 
projektů pro žáky a studenty školy, pro pedagogy i nepedagogické pracovníky spolupracujeme 
s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje. 

Odborná muzejní, konzervátorská a restaurátorská pracoviště: Škola dlouhodobě spolupracuje 
s Muzeem hlavního města Prahy a s Polabským muzeem v Přerově nad Labem, pro která jsme již 
v minulosti vyráběli repliky historických předmětů ze dřeva. Spolupracujeme také s konkrétními 
pracovišti Národního technického muzea v Praze a pracovišti Národního památkového ústavu (např. 
některá oblastní pracoviště NPÚ, hrady Švihov, Bečov). Je projednávána spolupráce s Národním 
muzeem v Praze. Při restaurování předmětů, které nejsou kulturní památkou, spolupracujeme také 
s různými dalšími organizacemi, spolky a občanskými sdruženími (OS za záchranu kostela v Žehuni, 
Foibos – Trmalova vila, Spolek přátel Petrské čtvrti a další). Mezi významné partnery patří 
restaurátorské ateliéry – většinou OSVČ s licencí Ministerstva kultury pro restaurování: Ateliér 
Komárek - restaurování, Ateliér Fiala - restaurování, Mikuláš Havlík - loutkář a restaurátor, Jan Boubín 
- restaurátor a pozlacovač, Karel Poupě - restaurátor, Robert Babka - restaurátor a umělecký hodinář, 
Miloš Kádner -umělecké truhlářství a restaurování, Karel Dušek – umělecké čalounictví, ale také např. 
Ateliéry Metrostav Praha a další. 

Veřejné instituce: Škola spolupracuje s veřejnými institucemi v hlavním městě i ve Středočeském 
kraji. 
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VI.2 Spolupráce s jinými VOŠ, VŠ 
 
Při zajišťování vzdělávacího programu spolupracujeme s vědeckými pracovišti několika univerzit. Jsou 
to Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta 
lesnická a dřevařská a Institut vzdělávání a poradenství), Fakulta architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze, Fakulta restaurátorství Univerzity Pardubice, jejichž pracovníci se podílejí 
na přípravě a realizaci vzdělávacího programu, na konkrétní přípravě obsahu jednotlivých předmětů 
dle své specializace, garantují výuku odborných předmětů a osobně se na výuce podílejí. Dle potřeby 
a dohody s těmito institucemi je možné využívat také prostory a materiální vybavení jejich 
specializovaných pracovišť. 

V pedagogické a poradenské oblasti spolupracujeme s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU 
v Praze, jehož pracovníci se podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího programu a budou 
připravovat a realizovat některé nadstandardní aktivity, kterými bude dle zájmu studentů vzdělávací 
program doplňován a obohacován. 

 

VI.3 Zahraniční spolupráce 
 
Nadále bude rozvíjena dosavadní vynikající spolupráce s partnerskými školami v Německu (Beckum, 
Flensburg), Dánsku (Skive), Finsku (Lahti, Savonlinna), Itálii (Udine), Turecku (Tüzün), Bulharsku 
(Teteven). Srbsku (Kragujevac), Francii (Revel) a Polsku (Kielce, Krakow). Je připravována další 
mezinárodní spolupráce v rámci mobilitních projektů.  

Prostřednictvím spolupracujících zahraničních vzdělávacích institucí navazujeme kontakty s firmami a 
profesními sdruženími v zahraničí. Studenti tak budou mít možnost vycestovat do zahraničí na 
odborné pracovní stáže. 

 

VI.4 Účast v projektech 
 

Základním kamenem dobré kvalifikace pro trh práce pro naše studenty jsou mobilitní projekty, které 
realizujeme ve spolupráci s výše uvedenými partnerskými školami v zahraničí. Studenti VOŠ se dále 
účastní konkrétních projektů konzervátorských a restaurátorských pracovišť muzejních a památ-
kových institucí (Národní památkový ústav – přesun a rekonstrukce historického srubu, Národní 
technické muzeum – chemickotechnologický průzkum Clam-Gallasův palác, Ústav památkové péče 
FA ČVUT – hrázděné domy, pozlacování a malba na zlato Kielce – Liceum Plastyczne aj.).  
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VII. Rozvojové záměry školy 
 
Vize – cíl 

Škola je komplexním vzdělávacím centrem středního a vyššího odborného vzdělávání 
v dřevozpracujících uměleckých, nábytkářských a jim příbuzných profesích s takovou vzdělávací 
nabídkou různých forem studia v oborech vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem a dalších 
forem celoživotního vzdělávání, která je plně v souladu s potřebami trhu práce a zároveň uspokojuje 
požadavky absolventů základních škol na střední vzdělání, absolventů středních škol na vyšší odborné 
vzdělání, požadavky ostatních občanů, institucí a celé společnosti na celoživotní vzdělávání. 

Je moderní, demokratickou institucí, která efektivně a profesionálně plní výchovně vzdělávací funkce 
v souladu s novodobými principy pedagogiky a humanismu. Poskytuje výchovné, vzdělávací a se 
vzděláním související služby pro občany, firmy a další instituce, akceptující zásady rovnoprávného 
respektování druhých, vzájemné tolerance a snahy vyvinout maximální úsilí pro dosažení 
očekávaných výsledků. 

Mise – poslání 

Škola nabízí a poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích 
k dosažení středního odborného vzdělání s výučním listem, středního odborného vzdělání s maturitní 
zkouškou a vyššího odborného vzdělání, a dále ve vzdělávacích programech v rámci profesního i 
zájmového celoživotního vzdělávání. K tomu využívá znalostní, pedagogický i lidský potenciál nejen 
vlastních zaměstnanců, ale také pracovníků spolupracujících vzdělávacích institucí, vysokých škola 
univerzit, pracovníků smluvních partnerů - firem v prvovýrobě, v sekundárním sektoru i firem 
poskytujících služby, a dalších veřejných i soukromých institucí.  

Své žáky škola připravuje nejen na kvalitní uplatnění na trhu práce, ale také na plnohodnotné 
občanství v demokratické společnosti a v multikulturním prostředí globalizující Evropy i světa. 
Vybavuje je k tomuto účelu širokou škálou znalostí a kompetencí, a to jak vzdělávacích a profesních, 
tak společenských a lidských, a vede je k zájmu o další získávání znalostí a dovedností v rámci 
celoživotního vzdělávání. 

Rozvojové záměry 

Celková kapacita oboru:   50 studentů 
Kapacita I. ročníku:    20 studentů 
Počet přijímaných studentů do I. ročníku: max. 20 studentů  

Rozvoj vzdělávání v oboru bude směřovat ke zvyšování kvality řemeslné práce a zároveň ke 
kvalitnímu zpracování analýzy poškození restaurovaného či konzervovaného předmětu tak, aby 
analýza vedla absolventa ke správnému rozhodnutí o volbě šetrného zásahu a jeho provedení. 
Neméně důležitý je důraz na náročnost veškeré konzervátorské a restaurátorské dokumentace 
prováděných zásahů. 
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Náročností požadavků na teoretické znalosti i praktické dovednosti absolventa chceme dosáhnout 
toho, že na trh práce bude vstupovat absolvent řemeslně i teoreticky velmi kvalitně připravený, 
zručný, s odborným rozhledem, komunikativní, schopný spolupracovat a dále se vzdělávat, ochotný 
dodržovat pravidla konzervátorské a restaurátorské etiky. Dlouhodobým záměrem je naučit studenty 
sledovat vývoj a novinky v oboru, kriticky je zkoumat, vyhledávat možnosti odborných diskusí s 
dalšími odborníky v oboru, celoživotně se učit a vzdělávat. 

Realizace a rozvoj oboru Konzervování a restaurování předmětů ze dřeva bude vyžadovat také další 
rozvoj spolupráce se sociálními partnery školy. Především bude rozvíjena spolupráce s odbornými 
institucemi památkového a muzejního zaměření, dále pak s vědeckými pracovišti partnerských 
vysokých škol a univerzit a v neposlední řadě s restaurátorskými ateliéry. Předpokládáme rozšíření 
počtu spolupracujících firem a institucí i rozšíření forem a aktivit konkrétních projevů takové 
spolupráce - připravujeme odborné specializované semináře, setkání a workshopy, zaměřené úzce ke 
konkrétním problémům a poznatkům, postupům a metodám konzervátorské a restaurátorské práce, 
realizované právě ve spolupráci se jmenovanými partnery. 

Chceme také navázat spolupráci s dalšími profesními sdruženími doma i v zahraničí. Prostřednictvím 
současných zahraničních partnerů školy budeme spolupracovat s organizacemi, které se 
konzervováním a restaurováním předmětů ze dřeva zabývají v zahraničí. 
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VIII. Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
 
Studenti mimořádně nadaní jsou integrováni v běžných třídách. V předmětech, kde se projevuje 
jejich nadprůměrné nadání, pracují vyučující s takovými studenty individuálně, motivují je k 
uplatňování jejich nadání zadáváním specifických (nepovinných) úkolů, využívají je také ke spolupráci 
při přípravách výuky i při samotné výuce ve třídě.  

Studenti se specifickými vývojovými poruchami učení jsou většinou průměrně, ale často i 
nadprůměrně nadaní. Vzhledem k tomu, že tito studenti jsou výrazně ohroženi studijní neúspěšností 
a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť jejich postižení je skryté, věnujeme v 
teoretické i praktické výuce této problematice systematickou pozornost.  

Podmínky pro vzdělávání studentů se SVP 

Vyučující volí vhodné metody, formy výuky, speciální formy zkoušení a hodnocení:  

 individuální tempo, zvolna zvyšované nároky a požadavky, úkoly rozdělené na dílčí části 
 využití výukových programů na PC, 
 preference ústního zkoušení, je-li v předmětu možné. 
 

Pokud to potíže některých studentů vyžadují, jsou při výuce i při diagnostice výsledků využívány 
kompenzační pomůcky - dyslektické texty, počítače s korekturou textů, grafické počítačové 
programy, audiovizuální technika a další. 

Studenti zdravotně postižení či zdravotně znevýhodnění jsou do vzdělávání v tomto oboru zařazováni 
vzhledem k povaze požadavků na teoretickou i praktickou část předchozí odborné přípravy v oboru. 

Studenti z odlišného sociálního a sociokulturního prostředí mají často komunikační problémy 
v důsledku jiných životních zkušeností či nedokonalé znalosti českého jazyka. Integraci těchto 
studentů do běžných tříd využíváme k realizaci praktické multikulturní výchovy k upevnění vědomí 
rasové snášenlivosti, tolerance a rozšíření kulturního povědomí žáků. 

Individuální studijní plány 

V případě integrace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě konzultace se 
studentem a podle doporučení lékaře či odborného poradenského zařízení zpracovávány individuální 
studijní plány. 

Poradenství 

Evidenci studentů se specifickými poruchami učení sleduje speciální pedagog, ten také úzce 
spolupracuje s diagnostickými zařízeními a konzultuje problémové situace s jednotlivými studenty. 
Také další poradenští pracovníci školy mají vyčleněný čas pro studenty VOŠ: výchovný a kariérní 
poradce, školní psycholog.  
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IX. Společenská potřeba vzdělávacího programu 
 
Vzdělávací program vyšší odborné školy Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva vhodně 
navazuje na nabídku vzdělávání, kterou Střední škola umělecká a řemeslná v současné době nabízí 
v oblasti středního odborného vzdělávání. Program reaguje hlavně na poptávku absolventů oborů 
středního odborného vzdělávání, které se zabývají zpracováním dřeva, uměleckořemeslným 
zpracováním dřeva a výrobou nábytku, po dalším - vyšším odborném, tedy praktickém vzdělávání. 
Společně se středním vzděláváním v oboru umělecko-řemeslného zpracování dřeva vytváří vzájemně 
propojený, komplexní systém přípravy vysoce kvalifikovaných odborníků v této oblasti. 

Vzdělávací program Konzervování a restaurování předmětů ze dřeva reaguje také na požadavky 
sociálních partnerů – profesních institucí muzejního a sbírkového zaměření na absolventy, kteří 
budou schopni provádět vysoce kvalifikované řemeslné práce a aplikace moderních technologických 
postupů konzervace a restaurování předmětů ze dřeva, a kteří budou ochotni pokračovat ve svém 
teoretickém i praktickém vzdělávání s cílem získání licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování 
kulturních památek (viz dále v přílohách).  

Profesní instituce v přiložených doporučeních vyjadřují podporu vzdělávacího programu s ohledem 
na reálnou situaci v oboru v ČR a s důrazem na rozvíjení zejména praktických dovedností studentů – 
potřebu kvalitních a kvalifikovaných restaurátorů, potřebu zvýšit kvalitu přípravy odborníků v této 
oblasti, potřebu specializace na restaurování historických klávesových nástrojů. Mnozí studenti 
podobných oborů po absolvování vzdělávání pokračují ve studiu na vysokých školách a nevěnují se 
tak několikaleté praxi, která je nezbytná pro případně udělení restaurátorské licence Ministerstvem 
kultury ČR. 
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X. Podmínky pro zajištění a hodnocení kvality vzdělávacího procesu 
 
Diagnostika a hodnocení kvality práce studentů probíhá podle platné legislativy (zákon 561/2004 Sb., 
vyhl. 10/2005 Sb.). Pro diagnostiku kvality práce studentů je nejdůležitější průběžné hodnocení, které 
probíhá především v seminářích a cvičeních prakticky orientovaných předmětů. V průběhu období 
tak budou vytvářeny podmínky pro to, aby student znal průběžné hodnocení své práce, aby zjistil 
nedostatky a slabiny ve svých výkonech a měl možnost doplnit si vědomosti, ale především praktické 
dovednosti tak, aby při závěrečném hodnocení v předmětu za celé období uspěl. V teoretických 
předmětech se průběžné hodnocení realizuje jako hodnocení zadávaných seminárních prací, 
referátů, aktivity ve výuce. 

Kvalita vzdělávacího programu je zabezpečena a průběžně ověřována několika způsoby: 

 výběr kvalitních a kvalifikovaných garantů a vyučujících v jednotlivých předmětech, kteří jsou 
zárukou odbornosti ve výuce 

 kvalitně zpracované tematické plány jednotlivých předmětů pro konkrétní období, jejich 
aktualizace a realizace 

 kontrola kvality výuky hospitacemi ve výuce prováděné ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky 
pro vyšší vzdělávání 

 vzájemné hospitace vyučujících v hodinách, diskuse o obsahu a realizaci výuky, výukových 
metodách, úspěšnosti žáků apod. 

 studentská evaluace – hodnocení výuky samotnými studenty jako podnět pro vedení školy 
k možnostem zlepšování vzdělávání v programu 

 autoevaluace – zařazení hodnocení výuky do pravidelných autoevaluačních procesů školy 
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Přílohy žádosti 
 

Stanovisko Asociace krajů ČR – zasláno přímo MŠMT 

Stanovisko zřizovatele 

Stanoviska sociálních partnerů  

Dohody o spolupráci s potenciálními zaměstnavateli, spolupracujícími subjekty – restaurátorskými 
ateliéry, zahraničními partnerskými školami) 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-12T14:39:27+0200
	Ing. Lucie Svobodová




