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ABSOLVOVÁNÍ VŠECH TESTŮ S PRŮMĚREM MAXIMÁLNĚ 3, 60% DOCHÁZKA
Předložení hrubé verze překladu absolventské práce, 60% DOCHÁZKA
Odevzdání překladu absolventské práce, tvorba powerpointové prezentace a průvodního slova, 60%
DOCHÁZKA
zvládnutí učiva v lekcích 8 - 11, absolvování všech průběžných testů z témat odpovídajících lekcím 8
- 11, odborná slovní zásoba, 60% docházka
zvládnutí učiva v lekcích 8 - 11, absolvování všech průběžných testů z témat odpovídajících lekcím 8
- 11, znalost odborné slovní zásoby vyplývající z restaurátorské zprávy, rozpracovaná restaurátorská
zpráva, rozpracovaná prezentace restaurovaného předmětu, 60% docházka
1. Rytina dle zadání 2 x 4 cm zinek, mosaz
2. Niello – stříbrná destička 2 x 4 cm, ornament dle zadání
3. Lept – leptaný ornament dle zadání
4. Plátování – ornament dle zadání
5. Tepaný ornament dle předlohy
6. Smaltování dle zadání
7. Odlitý, opracovaný a začištěný předmět dle zadání
60% docházka na cvičení !!
1. Odevzdání rozpracované 1. res. dokumentace po res. záměr (včetně).
2. Powerpoint 1. restaurátorské zprávy (popis, průzkum, vyhodnocení průzkumu, restaurátorský
záměr) – prezentace – cca 10 min.
3. Odevzdání semestrální práce – restaurátorská zpráva zadaného předmětu (vytištěná,
svázaná)
60% docházka na cvičení !!
1. Odevzdání 1. restaurátorské dokumentace.
2. 1. restaurátorská dokumentace v PowerPointu (popis, průzkum, vyhodnocení průzkumu,
restaurátorský záměr, restaurování předmětu, ochranný režim) – prezentace - cca 10 min.
3. Odevzdání semestrální práce – restaurování zadaného předmětu (restaurátorská
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dokumentace – vytištěná, svázaná).
60% docházka na cvičení !!
1. Odevzdání 2. restaurátorské dokumentace po res. záměr.
2. PowerPoint 4. restaurátorské zprávy (popis, průzkum, vyhodnocení průzkumu, restaurátorský
záměr, restaurování předmětu, ochranný režim) – prezentace – cca 10 min.
3. Odevzdání semestrální práce – restaurátorská zpráva zadaného předmětu (vytištěná,
svázaná)
60% docházka na cvičení !!
1. Odevzdání 2. rest. dokumentace.
2. Prezentace 2. restaurátorské zprávy v PowerPointu (popis, průzkum, vyhodnocení průzkumu,
restaurátorský záměr, restaurování předmětu, ochranný režim) - prezentace – cca 10 min.
3. Odevzdání semestrální práce – restaurátorská zpráva zadaného předmětu (vytištěná,
svázaná)
4. PowerPoint absolventské zprávy po restaurátorský záměr.
5. Zpracování absolventské dokumentace po res. záměr.
60% docházka na cvičení !!
1. PowerPoint absolventské práce (popis, průzkum, vyhodnocení průzkumu, restaurátorský
záměr, restaurování předmětu, ochranný režim)
2. Odevzdání 1. a 2. restaurátorské dokumentace a absolventské práce - v tištěné podobě (1. a
2. v termovazbě, absolventská práce – pevná vazba)
60% docházka na cvičení !!
Průměr z testů 60%
Absolvování písemné zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
úkol 1 / a/ nafocení předmětu za denního světla
b /nafocení předmětu za umělého světla
úkol 2 /
a / nafocení předmětu

Speciální chemie
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b / vyřezání (odstranění) pozadí u téhož předmětu (vyfocený předmět
zůstane na bílé ploše) = v programu photoshop
úkol 3 / na snímku 64 (V / složka FOTORUŽIČKA), bude jako příloha emailu
vyřezání pozadí za svícnem (zůstane na bílá ploše)
úkol 4 /
a / vyfotit ruličku papíru tak, aby stín po celé délce byl od skoro bílé po tmavou až
skoro černou (příklad na www.fotoruzicka.cz)
b / vyfotit tak, aby rulička nevypadala jako rulička, ale jako plochý předmět
úkol 5 / vyfotit předmět z dílny tak, aby byla fotografie emocionální
Průměr z průběžných testů minimálně 60%
Při nesplnění možnost opravného souhrnného testu - opět minimálně 60%
Odevzdání semestrální práce na zadané téma
Prezentace semestrální práce na zadané téma
Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Při nesplnění možnost souhrnného testu - opět minimálně 60%
Odevzdání semestrální práce na zadané téma
Prezentace semestrální práce na zadané téma
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Při nesplnění možnost souhrnného testu - opět minimálně 60%
Odevzdání semestrální práce na zadané téma
Prezentace semestrální práce na zadané téma
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Při nesplnění možnost souhrnného testu - opět minimálně 60%
Odevzdání semestrální práce na zadané téma
Prezentace semestrální práce na zadané téma
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
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Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Při nesplnění možnost souhrnného testu - opět minimálně 60%
Odevzdání semestrální práce na zadané téma
Prezentace semestrální práce na zadané téma
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
Průměr z testů 60%
Při nesplnění možnost souhrnného testu - opět minimálně 60%
Absolvování ústní zkoušky z probrané látky
Min. 60% účast na hodinách!!!
Odevzdání 1. a 2. restaurátorské dokumentace (úvodní strana, generovaný obsah, správné číslování,
zdroje, odkazy, fotodokumentace, grafická úprava)
60% docházka
Odevzdání absolventské práce a vytvoření powerpointové prezentace
60% docházka
Docházka na hodiny teorie a laboratoří minimálně 60%
Splnění minimálně 60% průběžných testů (celkem 6) alespoň na 60% - po dohodě možná oprava
max. 2 testů s nejnižším ohodnocením
- V případě nesplnění některé části bude možnost nápravy v souhrnném testu, adekvátně
odpovídající míře plnění výše stanovených limitů
Odevzdání semestrální práce na zadané téma + prezentace tématu na konci studijního období
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Odevzdání laboratorního protokolu
Docházka na hodiny teorie a laboratoří minimálně 60%
Splnění minimálně 60% průběžných testů (celkem 6) alespoň na 60% - po dohodě možná oprava
max. 2 testů s nejnižším ohodnocením
- V případě nesplnění některé části bude možnost nápravy v souhrnném testu, adekvátně

odpovídající míře plnění výše stanovených limitů
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Odevzdání semestrální práce na zadané téma + prezentace tématu na konci studijního období
Odevzdání laboratorního protokolu
Rozsah: Pravěk až Starověký Řím / otázky 1 - 7
Podmínka zkoušky: Vypracovaný písemný test
Ročníková práce DUŘ 1 / 1 – 7 otázka
Ústní zkouška
Studijní materiály: UŘ 1pdf. až UŘ 7pdf. / Vývojové řady / disk V
Rozsah: Byzanc až Gotika Čechy / otázky 8 až 11
Podmínka zkoušky: Vypracovaný písemný test
Ročníková práce DUŘ 1 / 1 – 11 otázka
Ústní zkouška
Rozsah: Amerika před 1492, Čína, Indie, Islám až renesance Čechy (12.-17. otázka)
Podmínka zkoušky: Vypracované písemné testy
Ročníková práce DUŘ 1 a DUŘ 2 / 1. až 17. otázka
Ústní zkouška
Studijní materiál: UŘ 12pdf. až UŘ 17pdf. / Opory vzdělání / disk V
Rozsah: Baroko až 19. století / otázky 18 až 25
Podmínka zkoušky: Vypracované písemné testy
Ročníková práce DUŘ 1 a DUŘ 2 / 1. až 25. otázka
Ústní zkouška
Studijní materiál: UŘ 18pdf. až UŘ 25pdf. / Opory vzdělání2 / Vývojové řady / disk V
Rozsah: 19. a 20. století
Podmínka zkoušky: Vypracovaný písemný test
Ročníková práce DUŘ 1, DUŘ 2, DUŘ 3 / 1. až 30. otázka
Ústní zkouška
Studijní materiál: UŘ 25pdf. až UŘ 30pdf. / Opory vzdělání / disk V
Rozsah: Pravěk až 20. století
Podmínka zkoušky: Ročníková práce DUŘ 1, DUŘ 2, DUŘ 3 / 1. až 30. otázka
Ústní zkouška
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Studijní materiál: UŘ 1pdf. až UŘ 30pdf. / Opory vzdělání / Vývojové řady / disk V
Rozsah: 19. až 1. pol. 20. století
Podmínka zkoušky: Vypracovaný písemný test
Ročníková práce DUŘ 1, DUŘ 2, DUŘ 3 / 1. až 28. otázka
Ústní zkouška
Studijní materiál: UŘ 25pdf. až UŘ 28pdf. / Vývojové řady / Opory vzdělání 5 / disk V
Podmínka zkoušky: Vypracovaný písemný test
Ročníková práce DUŘ 1, DUŘ 2, DUŘ 3 / 1. až 30. otázka
Ústní zkouška
Studijní materiál: UŘ 29pdf. až UŘ 30pdf. / Vývojové řady / Opory vzdělání 5 / disk V
Rozsah: Ornament až Zvěrokruh
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov / disk V / Opory vzdělání 3
Rozsah: Vznik až církevní heraldika
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Buben: Heraldika / disk V / Opory vzdělání 3
Rozsah: Mytologie, náboženství, liturgie, ikonografie
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Ikonografie, VOŠ Turnov, 2014 / Opory vzdělání 3 / disk V
Rozsah: Berly až Zrcadla
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Vývojové řady, VOŠ Turnov, 2017 / / disk V
Rozsah: Sběratelství až Kodex restaurátora
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Dějiny památkové péče, disk V / Opory vzdělání 3
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Rozsah: Taoismus až Popper
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Filosofie a etika, disk V / Opory vzdělání 3
Rozsah: Sběratelství až Kodex restaurátora
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Dějiny památkové péče, disk V / Opory vzdělání 3
Rozsah: Taoismus až Popper
Podmínka zápočtu: Vypracovaný písemný test
Podmínka zkoušky: Ústní zkouška
Studijní materiál: Filosofie a etika, disk V / Opory vzdělání 3
Rozsah: Úkoly Studie lebky, studie horních končetin a ruky
Studie kostry, hrudníku, pánve, dolních končetin
Studie kostry zvířete, koně
Podmínka zápočtu: Odevzdání prací
Kritéria hodnocení: Přesnost kresby, prostorovost, plasticita
St. materiál: Parramó J. M.: ANATOMIE ČLOVĚKA, Svojtka a Vašut, Praha 1995
Rozsah: Úkoly Studie hlavy, studie svalů horních končetin a ruky
Studie svalů, hrudníku, pánve, dolních končetin
Studie svalů zvířete, koně
Podmínka zápočtu: Odevzdání prací
Kritéria hodnocení: Přesnost kresby, prostorovost, plasticita
Rozsah: Úkoly
1 / Studie rostliny, rostlinný ornament
2 / Studie přírodniny, portrétu, v kovu
3 / Studie vybraných ornamentů
4 / Studie zvěrných germánských a vikinských stylů
Studijní materiály: Architektonické prvky, ornamentika / disk V
Kritéria hodnocení: Precizní jemná přesná kresba, plasticita, prostorovost, dodržení zadání
Rozsah: Úkoly
5 / Studie pektorálu z Tovsty
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6 / Studie křesťanských symbolů
7 / Studie liturgické památky
8 / Studie islámské ornamentiky
Studijní materiály: Architektonické prvky, ornamentika / disk V
Kritéria hodnocení: Precizní jemná přesná kresba, plasticita, prostorovost, dodržení zadání
Rozsah: Úkoly
09 / Studie královské koruny
10 / Studie královské koruny / technická data (Corel Draw)
11 / Zoomorfní studie štítonoše ve znaku
!!! Nutnost splnění celkově 11 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Úkoly
12 / Studie aplikované heraldiky
13 / Studie složitého figurálního reliéfního motivu na kovové památce
14 / Studie prostorového figurálního motivu na kovové památce
!!! Nutnost splnění celkově 14 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Úkoly
15 / Studie restaurované památky
16 / Studie obíhajícího motivu, rozvinutý plášť
17 / Studie vývojové řady předmětu z kovů (+ slohové prvky)
!!! Nutnost splnění celkově 17 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Úkoly
18 / Studie slohově dané památky
19 / Studie restaurované památky
20 / Studie restaurované památky, technická data
!!! Nutnost splnění celkově 20 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Úkoly
15 / Studie restaurované památky
16 / Studie obíhajícího motivu, rozvinutý plášť
!!! Nutnost splnění celkově 16 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Úkoly
17 / Studie vývojové řady předmětu z kovů (+ slohové prvky)
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!!! Nutnost splnění celkově 17 úkolů od počátku studia
Kritéria hodnocení: Přesná jemná precizní kresba, plasticita, prostorovost, splnění zadání
Rozsah: Modelování reliéfního detailu artefaktu z památky z kovů
Vyřezání patkového písma, římská kapitálka, sádra
Podmínka zápočtu: odevzdání prací
přesnost plasticity modelace
Studijní materiály: / Vývojové řady / Berly až Zrcadla / disk V
Rozsah: Modelování reliéfního detailu z liturgické památky z kovů
Modelování reliéfního detailu s motivem heraldiky na památce z kovů
Podmínka zápočtu: odevzdání prací
přesnost plasticity modelace
Studijní materiály: / Vývojové řady / Berly až Zrcadla / disk V
Rozsah: Úkoly
Plastická studie ležící kostry, délka cca 50 cm
Podmínka zápočtu: Odevzdání práce
Kritéria hodnocení: Přesnost modelace, prostorovost, plasticita
St. materiál: Parramó J. M.: ANATOMIE ČLOVĚKA, Svojtka a Vašut, Praha 1995
Rozsah: Úkoly
Plastická studie svalů ležící postavy, délka cca 50 cm
Podmínka zápočtu: Odevzdání práce
Kritéria hodnocení: Přesnost modelace, prostorovost, plasticita
St. materiál: Parramó J. M.: ANATOMIE ČLOVĚKA, Svojtka a Vašut, Praha 1995

