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Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování 

v evropském vzdělávacím prostoru 
 

Mezinárodní kolokvium 
 

První oznámení – výzva k zaslání příspěvků 
 

Kolokvium bude organizováno v návaznosti na výsledky projektu, který byl realizován s cílem zmapovat 

způsob a náplně výuky v oboru restaurování na významných vzdělávacích institucích v Evropě. Průzkum byl 

realizován v rámci projektu VpK - Restaurátoři pro evropskou praxi (CZ.1.07/2.2.00/07-0140)  

Předpokládaná doba trvání kolokvia: 2 dny 

Předpokládaný termín: červen 2011 

Předpokládaná délka příspěvku: 20 min 

Jazyk: čeština, angličtina 
 

Témata 

 

 Trendy v současném vysokoškolském vzdělávání restaurátorů v kontextu s přístupy v památkové péči 

 Cíle výuky a způsob dosahování těchto cílů na jednotlivých školách 

 Další formy vzdělávání restaurátorů  

 Možnosti spolupráce a předávání informací a poznatků mezi jednotlivými evropskými či tuzemskými 

pracovišti – současný stav, výhledy do budoucna 

 Obecné kvalifikační předpoklady požadované pro výkon povolání restaurátora 

 Požadavky na kvalifikaci restaurátora ze strany státních institucí památkové péče 

 Klíčové strategie dynamického řízení výuky 
 

V případě zájmu si vás dovolujeme požádat o poslání názvu příspěvku a stručného abstraktu v délce 

cca. 800-1000 znaků. 
 

Možné formy příspěvků 
 

 Výzkumné práce 
         Dokončené výzkumné práce vztahující se k některému z výše uvedených témat  

 Abstrakty 
Abstrakty dokončených nebo navržených výzkumů vztahujících se k některému z výše uvedených 

témat. Měl by zahrnovat cíle výzkumu, navrženou metodologii a rozbor očekávaných výsledků. 

 Studentské práce 
Výzkum provedený studenty vztahující se k některému z výše uvedených témat nebo souvisejícím 

oblastem. 

 Případové studie 
Studie vztahující se k některému z výše uvedených témat nebo souvisejícím oblastem. 

 Zprávy o právě probíhajícím výzkumu nebo návrhy výzkumu 
Nedokončený výzkum nebo nápady na další výzkum ve vztahu k některému z výše uvedených témat 

nebo k souvisejícím oblastem s cílem vyvolat diskusi a vytvořit zpětnou vazbu. 

 Zprávy o otázkách výuky 
Zprávy o nových technikách výuky nebo výzkumu výuky vztahující se k některému z výše uvedených 

témat nebo souvisejícím oblastem. 

 

Lhůta pro přijetí příspěvků: 1. března 2011 


