
Vyjádření vedoucího práce 

Jana Jebavá,Restaurování malířských děl v Čechách a v Itálii 1930-1970. Srovnání 

metodologických východisek české restaurátorské školy s italskou teorií restaurování 

Téma práce jsem velmi přivítal, neboť má výrazně mezioborový charakter. Autorka 

práce se pravidelně účastnila konzultací. Úvodní kapitoly jsou věnovány předpokladům 

moderních metod v restaurování v Itálii (kapitola je tak trochu "šroubovitě" autorkou práce 

nazvána Počátky moderního restaurování v Itálii) a v Čechách. Autorka zde prokazuje 

výbornou znalost italské i české odborné literatury věnované restaurování.. Za instruktivní a 

přehlednou považuji kapitolku Role přírodních věd. Právě objevení nových metod přírodních 

vědách značně posunulo i možnosti restaurování a vyvolaly potřebu mezioborové spolupráce. 

Používání odborné terminologie autorkou je na vysoké úrovni. Zcela zřetelně ukazuje, že 

postoje italských teoretiků a umění a restaurátorů korespondují časově i myšlenkově s názory 

vídeňské školy dějin umění. Stěžejní části práce pojednávají o teorii restaurování v Itálii a 

v Čechách. Autorka zvolila historický přístup k problematice. Stručně naznačuje dějiny 

moderního restaurovaní v Itálii i Čechách. V Itálii se opírá především o práce Giulia Carla 

Argana a Cesare Brandiho, jehož práce vyšla i v českém překladu. Také kapitola o dějinách 

moderního restaurování v Čechách je napsána s dobrou odbornou znalostí. Možná, že 

autorka mohla připomenout na počátku první kapitoly osobnost J, Q. Jahna, v jehož 

teoretickém díle lze vysledovat nový přístup k restaurování památek ( v kapitole o Itálii se 

k osvíceneckým kořenům obrací - viz poznámky o Canovově přístupu k restaurování ). 

Jedině co v práci tak trochu postrádám je samostatná kapitolka detailněji srovnávající pojetí 

restaurování v Itálii a v Čech. Srovnání obou přístupů v práci nechybí, ale musíme ho hledat 

ve jednotlivých kapitolách. Co mi v práci tak trošičku chybí, je podrobnější zmínka o 

názorech Mojmíra Hamsíka (v práci zmíněn jeho postoj v náznaku zmíněn je) a kritický 

postoj přístup k některým negativním tendencím v dějinách české restaurátorské školy (viz 

např. Rajmund Ondráček a jeho metody či otázka restaurátorských ateliérů a dnešních 

negativní praxe agentur). Kapitola restaurování v Čechách je především zacílená na malířství 

a tak trochu pomíjí ostatní výtvarné obory. 

Práci považuji za velmi přínosnou a zejména kapitoly věnované restaurování 

v Itálii doporučuji k publikování. 

Práci velmi vřele doporučuji k obhájení 

V Praze 12.9.2010 
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