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1. Úvod
Posláním Ústavu pro archeologii FF UK (ÚPA) je poskytovat univerzitní zázemí pro komplexní
studium minulých společností na základě jejich materiálních pozůstatků. Rozsáhlé vědeckovýzkumné aktivity a výuka pokrývají vše od nejstarších dějin lidstva až po moderní epochu.
Členové ÚPA kladou důraz na rozvoj inovativních přístupů, unikátních mezioborových
přesahů, dlouhodobě udržitelných mezinárodních kontaktů a řešení společensky závažných
témat i způsobů jejich prezentace. Při výchově studentů i doktorandů ÚPA soustavně rozvíjí
spolupráci zvláště s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Národním památkovým
ústavem, pracovištěm v Praze. Tato spolupráce je nově zastřešena neformální platformou
Postgraduální škola archeologie. Budoucí uplatnění absolventů v praxi, v němž ÚPA vykazuje
dlouhodobě vysokou úspěšnost, podporuje spolupráce s regionálními odbornými pracovišti .
Činnost ÚPA v roce 2020 byla ovlivněna světovou pandemií, přesto jsme i v těchto
podmínkách intenzivně rozvíjeli výzkumnou činnost a spolupráci s klíčovými zahraničními
partnery, do níž byli zapojeni rovněž studenti a doktorandi. Kolektiv interních pracovníků se
rozšířil o dva zahraniční postdoky, díky nimž byly získány významné grantové projekty, jež
budou řešeny v následujících třech letech. První z nich konceptualizuje téma christianizace
v raně středověké střední Evropě (dr. Mária Vargha, PRIMUS), druhý krajinný impakt
cisterciáckých klášterů (dr. László Ferenczi, GA ČR). Pracovníci a doktorandi publikovali
důležité studie, včetně několika monografií a zahraniční kolektivní monografie New
perspectives on the Early Slavs, vydané ve spolupráci s heidelberskou univerzitou. V létě
pokračoval badatelský výzkum raně středověkého hradiště a pohřebiště v Praze-Vinoři, který
překvapivým způsobem prohlubuje naše znalosti o počátcích českého státu. Vybraní
doktorandi a studenti se zapojili do zpracování výzkumů středověkého města Mostu nebo do
revizního výzkumu Býčí skály (spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci). Významnou
položkou našich aktivit byla i spolupráce s partnerskými přírodovědnými pracovišti (Česká
zemědělská univerzita). Studentské aktivity inovativně rozvíjel nově etablovaný spolek
studentů archeologie Archaeoffuk.
Pracovníci ÚPA si uvědomují, že rozvíjí archeologii jako živý a moderní obor ve světě, jenž se
rychle mění, čelí sociálnímu i ekonomickému neklidu a vážným environmentálním
problémům. Podle toho jsou volena i klíčová témata tak, aby byla společensky aktuální a
z perspektivy univerzitního prostředí přispívala k dlouhodobě udržitelnému rozvoji
evropské populace a kultury. Pozornost je tak cíleně soustředěna na (1) formování sociálních
a kulturních identit, v nichž má kořeny současná společnost, (2) vztah jazyka, etnicity a
hmotné kultury, (3) změny přírodního prostředí, (4) růst sociální komplexity a počátky
raných státních útvarů, (5) sociální mobilitu, migraci, ekonomický růst, proměny a krize.
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2. Výzkumné projekty
Pracovníci a doktorandi ÚPA jsou řešiteli nebo spoluřešiteli interních grantů FF UK,
výzkumných projektů udělovaných Grantovou agenturou UK, Grantovou agenturou České
republiky a dalších.

4EU+ European University Alliance
The prehistory of Slavic: Language and culture in continuity and contact
(2020)
Minigrant udělený v rámci spolupráce 4EU+, realizovaný ÚPA (doc. Tomáš Klír), Slavisches
Institut, Universität Heidelberg (prof. Jadranka Gvozdanović) a Department of Nordic Studies
and Linguistics, University of Copenhagen (prof. Thomas Olander).
Cílem minigrantu byl rozvoj vzájemné spolupráce při řešení otázky šíření slovanského jazyka
ve velkých částech Evropy v raném středověku. Projekt je motivován možností rozvíjet
excelentní výzkum napříč různými obory humanitních a společenských věd, analyzovat a
interpretovat lingvistická a archeologická data originálním způsobem v nových kontextech,
zapojit do výzkumu doktorandy a propojit akademické pracovníky napříč etablovanými
univerzitními pracovišti. Řešení projektu navázalo na předchozí plodnou spolupráci z let
2017–2019.
Zapojení pracovníci a doktorandi ÚPA: doc. Tomáš Klír, dr. Ivo Štefan, Nicolas Jansens, M.A.,
mgr. Martin Janovský.
Publikace v roce 2020: Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the
Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter
Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9

Grantová agentura ČR
Dr. László Ferenczi
Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků:
krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech
(21-25061S; 2021–2023)
Projekt kombinuje terénní metody a analytickou práci s prameny – je založen na analýze
LiDAR snímků, kartografických i archivních pramenech a také na datech získaných v terénu.
Budeme identifikovat dochované povrchové relikty (archeologické objekty) spojené s
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aktivitami v blízkosti klášterních hospodářských dvorů. Dále budeme sbírat environmentální
data a studovat změny v „land use“ v průběhu středověku a raného novověku. Kromě
vybraných lokalit v různých částech Čech se zaměříme na klášter Plasy (nejstarší cisterciácký
klášter založený pozdějším králem Vladislavem I.) a jeho zázemí (ca 200 km2), kde navážeme
na pokročilé stávající poznání. Důraz položíme na výzkum lesního i vodního hospodářství a
zemědělské produkce za využití environmentálních dat, která poslouží jako vysvětlující
proměnná k pochopení strategie umístění hospodářských dvorů a k popsání vzorce „land
use“, vytvářeného režijním hospodařením vrchnosti – v protikladu k rolnickému způsobu
produkce.
Zapojení pracovníci a doktorandi ÚPA: doc. Tomáš Klír, mgr. Martin Janovský.

PRIMUS UK
Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a
christianizaci ve střední a východní Evropě
(2021–2023)
V posledním desetiletí roste zájem o výzkum christianizace. V historickém bádání se uplatňují
rozmanité přístupy, nicméně, pozornost se primárně zaměřuje na vyšší stupně církevní
organizace, a to především díky dostupným pramenům. Vynikající základnu pro takto
orientovaný výzkum nabízí archeologické pozůstatky sítě nejstarších venkovských kostelů a
studium jejich významu pro obecné prosazení křesťanství. Archeologická evidence o raných
sakrálních stavbách, pohřebištích a mocenských centrech může být efektivně propojena a
kontextualizována pomocí sofistikovaných geografických informačních systémů, lze ji
analyzovat a srovnávat na regionální úrovni, a to v míře, která dříve nebyla možná.
Archeologové sice nepochybují o dopadech christianizace na transformaci venkovské krajiny,
nicméně soustavný výzkumu tohoto jevu dosud nebyl nikde uskutečněn. Aplikace nových
metod, využití dosud opomíjených pramenů a vytvoření rozsáhlé, regionální a komplexní
digitální databáze poskytnou nový příběh o christianizaci středovýchodní Evropy v raném
středověku. Realizace projektu a vypracování příslušné databáze budou silným argumentem
pro získání ERC startovacího grantu.
Zapojení pracovníci a doktorandi ÚPA: dr. Mária Vargha, dr. Ivo Štefan, mgr. Martin Janovský.
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GA UK
Mgr. Martin Janovský
Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách
(130318; 2018–2020)
Výzkumný projekt přispívá k poznání stability a udržitelnosti agrárních sociosystémů u
minulých populací. Naše pozornost se soustředí na půdní impakt středověkých zemědělských
technologií, a to zejména na otázku, do jaké míry docházelo k vyčerpání půd a jak tomuto
nebezpečí jednotlivé rolnické komunity čelily. Hlavní použitou metodou jsou geochemické
analýzy půdy v areálech zaniklých středověkých polí. Výzkum dosud přinesl několik
významných výstupů v mezinárodních vědeckých časopisech. Ty se věnovaly nejen vlivu
středověkých aktivit na současnou podobu land-use, ale i metodickým přístupům analýzy půd
a sedimentů. Příkladem je studie z prostředí biblického telu v Izraeli, kde se mezinárodnímu
výzkumnému týmu pod naším vedením podařilo geochemicky doložit obléhání telu asyrskou
armádou. Získané poznatky jsou aplikovány i na moderní zemědělství.
Zapojení pracovníci a doktorandi ÚPA: mgr. Martin Janovský, mgr. et mgr. Jan Horák Ph.D. et
Ph.D., doc. Tomáš Klír, mgr. Viktorie Janovská, mgr. Michaela Dvořáková.
Publikace v roce 2020:
Janovský, M. P. et al., Historical land-use in an abandoned mountain village in the Czech Republic is
reflected by the Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Zr, and Sr content in contemporary soils. Catena
187 (2020). https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104347
Janovský, M.P. et al., The contribution of POSL and PXRF to the discussion on sedimentary and site
formation processes in archaeological contexts of the southern Levant and the interpretation of biblical
strata at Tel Burna. Quat. Int. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.045
Janovská, V. – Klír, T., Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk): příspěvek k podobě raně
středověkých center nižšího řádu, Archaeologia historica 45 (2020), s. 67–91.
http://hdl.handle.net/11222.digilib/142958
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3. Publikace
V roce 2020 pracovníci a doktorandi ÚPA publikovali 51 odborných studií, byli autory dvou
monografií a editory tří kolektivních monografií. Podstatná část z nich vyšla v impaktovaných
časopisech nebo v prestižních nakladatelstvích. Součástí publikačního portfolia jsou i digitální
publikační výstupy a webové aplikace. Z množství výstupů bychom letos rádi upozornili na
tři položky.

Kde se vzali Slované?
Ve spolupráci s kolegy z heidelberské univerzity (Slavisches Institut) a z Ústavu pro jazyk
český AV ČR byla vydána kolektivní monografie New Perspectives on the Early Slavs and the
Rise of Slavic. Contact and Migrations.
Předmětem zájmu je jedno z nejvíce fascinujících témat současné medievistiky a historické
lingvistiky – extrémně rychlá expanze slovanského jazyka ve velké části raně středověké
Evropy. Autoři studií v předkládaném svazku využívají nové metodologické a empirické
poznatky z několika vědních oborů, a to nejen z tradiční triády lingvistiky, archeologie a
historiografie, ale také z příbuzných oborů, jako jsou religionistika, kulturní antropologie,
archeogenetika a další. Sjednocující ideou je, že otázka vztahu mezi slovanským jazykem,
etnikem a hmotnou kulturou nabízí různé odpovědi v různých geografických a politických
kontextech.
Svazek zahrnuje výběr z příspěvků, které byly prezentovány na mezinárodní konferenci
Language Contact and the Early Slavs, konané v říjnu 2017 v Praze. Z pracovníků FF UK do
publikace přispěli Jiří Dynda (ÚFAR), Tomáš Klír (ÚPA) a Jiří Rejzek (ÚČJTK). Vydání knihy
podpořil Fond strategických partnerství UK 2019, minigrant +4EU 2020 a projekt KREAS.

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the
Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (=
Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6).
Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9
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Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku
Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v
sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející
stagnace některých evropských regionů. V hrubých obrysech a jen torzovitě známe sociální
struktury a instituce středověkého rolnictva, o skutečné vnitřní dynamice a demografických
aspektech však nevíme takřka nic. Neprobádán je také vztah mezi sociální strukturou a
fyzickým prostorem, konkrétně mezi fungováním rolnických komunit a uspořádáním
hospodářského zázemí (plužinou). Na tuto poznávací výzvu reaguje dlouhodobý výzkumný
projekt ÚPA, na němž se podílí i kolegové z partnerských fakultních pracovišť (Katedra
pomocných věd historických a archivního studia; Ústav blízkého východu). Výzkum se opírá
o dosud nepovšimnuté a evropsky unikátní písemné prameny, které se dochovaly pro
chebský městský stát a které přináší pozoruhodně detailní pohled na sociální mobilitu,
migraci a způsob sociální reprodukce pozdně středověkého rolnictva, včetně nových pohledů
na fenomén masového pustnutí venkovských sídlišť v tomto období.

Klír, T., Rolnictvo na pozdně středověkém
Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy
pustnutí, Karolinum: Praha. 598 str., ISBN: 97880-246-4559-9
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Tereziánský katastr on-line
Pracovníci ÚPA usilují o rozvoj a aplikaci přístupů, které propojují humanitní obory a moderní
sofistikovaný software. V roce 2020 pokračovaly práce na rozsáhlé geodatabázi Terezian
Online, jejímž cílem je prostorová vizualizace a vyhledávání vybraných dat, obsažených ve
druhém tereziánském katastru (1757) a zpřístupněné dosud jen v tištěném statistickém
výtahu. Tvorba databáze probíhá ve spolupráci s ing. Tomášem Vojtěchovským (Výzkumný
ústav meliorací a ochrany půdy), do projektu jsou zapojeni i doktorandi ÚPA.

Aplikace Terezian Online obsahuje mnoho jedinečných vrstev zobrazující vybrané
ekonomické charakteristiky Čech v předindustriálním období. Konkrétně nahlíží do 1.
poloviny 18. století, tedy do období vlády Karla VI. a Marie Terezie.
https://terezian.com/
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4. Personální rozvoj
Personální složení ÚPA zajišťuje efektivní pokrytí nároků kladených na kvalitní výzkum,
výuku a aktivity směřující k veřejnosti. V roce 2020 byl významně posílen sbor habilitovaných
pracovníků. Nově byl docentem pro obor Archeologie jmenován Tomáš Klír (1. února 2020)
a z externích pracovníků také Jaroslav Jiřík (1. ledna 2021).
Kolektiv interních akademických pracovníků ÚPA se v roce 2020 rozrostl o jednoho
zahraničního postdoka – dr. Lászla Ferencziho, jenž zároveň získal významný grantový
projekt „Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině
archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech“ (GA ČR).
V prosinci 2020 byl udělen také prestižní projekt PRIMUS „Posílení němých. Úloha
venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě“, jenž
bude realizován druhým zahraničním postdokem, dr. Márií Varghovou (2021–2023).
Souběh obou projektů umožnilo přijetí interního doktoranda mgr. Martina Janovského.
Do roku 2021 tak ÚPA vstupuje v tomto složení:
Profesor:

Jan Klápště

Docenti

Miroslav Popelka a Tomáš Klír

Odborný asistent:

Ivo Štefan

Akademický pracovník:

Zuzana Bláhová

Zahraniční postdoci:

Mária Vargha a László Ferenczi

Výzkumný pracovník:

Martin Janovský

Sekretářka a knihovnice:

Renata Šmidtová
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5. Terénní výzkum a praktická výuka
Odborná terénní praxe probíhá na vybraných terénních archeologických výzkumech (3 týdny
v 1. a 2. ročníku bakalářského a v 1. ročníku magisterského běhu). S terénní částí výuky se
organicky doplňují cvičení s archeologickým materiálem, v jejichž rámci jsou studenti
seznámeni se širokým chronologickým a geografickým spektrem movitých nálezů, zásadami
jejich laboratorního zpracování a základy odborného vyhodnocení. Pro tuto část výuky je
využíváno Centrum archeologického terénního výzkumu FF UK v Mělníku.

Praha-Vinoř a počátky českého státu
Od roku 2016 je terénní praxe realizována především v souvislosti s dlouhodobým
výzkumným záměrem ústavu, jímž je interdisciplinárně orientovaný systematický výzkum
hradiště „V Bažantnici“ v Praze – Vinoři. Výzkumné aktivity vedené dr. I. Štefanem se zaměřují
především na období formování raného přemyslovského státu (9./10. století), kdy bylo
hradiště mohutně opevněno a sídlila zde nejvyšší společenská elita, a mladší raně středověké
období (11. a 12. století), kdy se zde nacházelo rozsáhlé pohřebiště. Pozornost je však
věnována jak starším (doba halštatská, laténská a římská), tak i mladším sídelním aktivitám
(zejména tři stavební formy drobného vrchnostenského sídla doložené v ploše hradiště).
I v roce 2020 měli studenti možnost získat pro
archeologickou terénní práci nezbytné praktické
dovednosti,

jako

je

ruční

rozebírání

archeologických situací, preparace kostrových
hrobů, odběr přírodovědných vzorků, kresebná
dokumentace a zásady vedení evidence nálezů.
Seznámeni byli rovněž se zásadami fotografování archeologického výzkumu, užíváním
geodetických přístrojů i pokročilou 3D dokumentací metodou Structure from Motion. V
rámci praktické výuky je využíváno moderní přístrojové vybavení, jímž ÚPA disponuje (geodetické přístroje vč. totální stanice a GNSS aparatury, detektory kovů, široká škála fotografického
vybavení vč. bezpilotních prostředků aj.).
Podstatnou součástí výzkumných i vzdělávacích
aktivit je v rámci výzkumu vinořského hradiště
spolupráce

s

celou

řadou

odborníků

z

příbuzných a přírodovědných disciplín. Spolupracovníci z Akademie věd ČR, Přírodovědné
fakulty UK, Národního památkového ústavu a dalších předních pracovišť přispívají k
10

poznávacímu procesu například geofyzikálními měřeními, antropologickými analýzami,
geologickými a geochemickými rozbory či pokročilými dokumentačními metodami, a zároveň
předávají vědomosti o těchto metodách studentům ÚPA. Tento bezprostřední, názorný a
zpravidla atraktivní kontakt s celou řadou specialistů umožňuje studentům získat prvotní
kontakty v odborné komunitě a díky nim např. témata pro kvalifikační práce či první pracovní
příležitosti v oboru.

Dva páry zlacených gombíků z hrobu tzv.
vinořské princezny (H2/2017). Foto E.
Ottenwelter.

Výsledky výzkumu roku 2020 byly prezentovány v rámci prohlídky pro veřejnost konané v
rámci celostátní popularizační kampaně Archeologické léto koordinované archeologickými
ústavy AV ČR. Počet návštěvníků z řad veřejnosti, který k otevřeným sondám dorazil, patřil
mezi vůbec nejvyšší mezi celou řadou atraktivních lokalit v Čechách i na Moravě.

Archeologické léto na
hradišti v Praze-Vinoři.
Foto J. Mařík.
(zprávu vypracoval dr. Jan Hasil)
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Býčí skála – výzkum centrální jeskynní svatyně Habrůvka
(výzkum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy a Muzea v Blansku)
Předsíň jeskyně Býčí skála v Moravském krasu náleží mezi nejvýznamnější lokality na
Moravě, a to díky výzkumům H. Wankela v roce 1868 a 1872, M. Kříže v roce 1892 a
německých archeologů v letech 1937‒1943. Komplikovaná nálezová situace zaujímala
výjimečné postavení v rámci doby halštatské na Moravě a byla opětovně reinterpretována. Po
nedávné revizi dostupných dat a pramenů v rámci modelu jeskynní svatyně z let 575‒450 př.
Kr. bylo přistoupeno k reviznímu výzkumu v Předsíni za účelem (1) ověření Wankelova
profilu z roku 1872 a (2) získání vzorků pro nové přírodovědné analýzy.

Pohled na místo výzkumu v Předsíni Býčí skály (foto: M. Golec).
Badatelský výzkum v Předsíni proběhl ve dnech 13.‒24. července 2020. Účastnili se jej
studenti Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze. Celkem byly otevřeny
4 sondy (č. 1‒4). Výzkum naplnil oba cíle ‒ byly zachyceny a zdokumentovány profily s
halštatskými vrstvami s nálezy a byly získány vzorky pro přírodovědné analýzy. Četné nálezy
z doby halštatské byly získány zejména díky pečlivému prosévání a plavení sedimentů
(keramické fragmenty, přesleny, bronzové a železné součásti vozů a dalších předmětů,
jantarové korálky, archeobotanický, palynologický, dendrologický, antropologický a
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zoologický materiál), v současné době jsou podrobovány analýzám. Obě sondy zachytily sled
halštatských vrstev přibližně tak, jak je dokumentoval H. Wankel v roce 1872. Výzkum je
plánován i na rok 2021.
(zprávu vypracovali Martin Golec, Zuzana Mírová, Lukáš Kučera a, Marek Novák a Radim
Kratochvíl)
Literatura:
Golec, M. 2017: The Phenomenon of the Býčí Skála Cave. Landscape, Cave and Mankind.
Archaeologica Olomucensia ‒ Tomus I. Olomouc: Univerzita Palackého.
Golec, M. 2019: Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk. Praha: Lidové noviny.

Centrum archeologického terénního výzkumu FF UK v Mělníku
Univerzitní výuka archeologie je všude neoddělitelně spojena s terénní praxí, která je
uskutečňována na vlastních terénních základnách v blízkosti archeologických lokalit. V rámci
Univerzity Karlovy tuto úlohu dlouhodobě plní Centrum terénního výzkumu v MělníkuPšovce, společné pro Ústav pro archeologii a Ústav pro klasickou archeologii.
V roce 2020 archeologická základna poskytovala zázemí pro realizaci terénního výzkumu
v Praze-Vinoři nebo plavení a získání makrozbytků. Konalo se zde také setkání studentů
archeologie FF UK.
Na základně je uložena i část starého studijního sbírkového fondu, jehož revize i v roce 2020
průběžně pokračovala.
Z hlediska uplatnění v oboru je pro studenty ÚPA klíčovým prvkem studia praktická výuka.
Odborná terénní praxe probíhá na vybraných terénních archeologických výzkumech (3 týdny
v 1. a 2. ročníku bakalářského a v 1. ročníku magisterského běhu).
S terénní částí výuky se organicky doplňují cvičení s archeologickým materiálem, v jejichž
rámci jsou studenti seznámeni se širokým chronologickým a geografickým spektrem
movitých nálezů, zásadami jejich laboratorního zpracování a základy odborného
vyhodnocení. Pro tuto část výuky je využíváno Centrum archeologického terénního výzkumu
FF UK v Mělníku.
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ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko
Ústav pro archeologii byl v uplynulých letech partnerem projektu Evropské územní
spolupráce ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor,
finančně podpořeného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj. V průběhu
projektu připravili členové projektu (M. Popelka, R. Šmidtová a P. Titz) řadu přednášek a
workshopů pro veřejnost, které se uskutečnily v Historickém parku Bärnau-Tachov v
Bavorsku, v Muzeu Českého lesa v Tachově, v Západočeském muzeu v Plzni a na Katedře
archeologie FF ZČU v Plzni.
Projekt získal prestižní cenu Zlatý mamut za nejlepší výsledky v popularizaci archeologie
(uděluje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
a Moravské zemské muzeum Brno). Slavnostní předání se konalo v pondělí 21. září 2020 v
Muzeu Anthropos v Brně.
Od roku 2020 běží udržitelnost projektu v délce trvání 10 let. Během tohoto období má
pokračovat spolupráce s Historickým parkem Bärnau-Tachov a kolegové z bavorské strany
se mají podílet na výuce ÚPA. Naopak studenti mají možnost účastnit se letní praxe v areálu
Historického parku, při které si osvojí vybrané řemeslné aktivity středověkého období,
například tesařství, kamenictví a stavební a dokončovací úpravy středověkých staveb.
Některé z těchto aktivit samozřejmě vycházejí již z každodenního života archaických
zemědělských společností. V roce 2020 však byly akce plánované v rámci udržitelnosti
znemožněny nástupem pandemie. Uskutečnila se tak jen výstava "ArchaeoCentrum pohledem
fotografa" v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (Lucie Novotná).

Slavnostní předání ceny Zlatý mamut, které se
konalo v pondělí 21. září 2020 v Muzeu Anthropos v
Brně. Zleva: Miroslav Popelka, Renata Šmidtová a
Pavel Titz.
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6. Studentský spolek Archeoffuk

V roce 2020 se spolek účastnil Dne otevřených dveří na FF UK pořádaného 11. ledna. Členové
spolku přichystali na svém stanovišti v hlavní budově fakulty informační materiály týkající se
studia archeologie na FF UK, dále návštěvníkům akce prezentovali činnost archeologických
pracovišť a spolku. Spolek se samozřejmě účastnil Studentského Majálesu uspořádaného 1.
července, zaměřeného na představení studentských spolků.
Členové spolku průběžně poskytovali konzultace zájemcům o studium i studentům
archeologie. V rámci této činnosti byla v srpnu uspořádána dvě setkání s uchazeči o studium.
V souvislosti s problémy spojenými s vývojem epidemiologické situace pak spolek
zorganizoval 12. listopadu on-line setkání pro studenty prvních ročníků týkající se studia a
vzájemného seznámení.
Spolek dále 22. srpna uspořádal akci s názvem Kulatý stůl studentského spolku Archeoffuk v
Mělníku. Šlo o setkání určené pro studenty a absolventy oborů archeologie na FF UK,
uskutečněné v Centru archeologického terénního výzkumu FF UK v Mělníku. Na akci bylo
prezentováno šest příspěvků studentů i absolventů a dále byla domluvena komentovaná
prohlídka Regionálního muzea v Mělníku. Většinu dalších připravovaných akcí spolku nebylo
možné uskutečnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Ve své původní podobě nemohl
být realizován ani program plánovaný ústavy archeologie FF UK v rámci sedmého ročníku
Mezinárodního dne archeologie (MDA) v České republice probíhajícího 17.10. Členové spolku
se k akci rozhodli připojit aspoň natočením krátkých přednášek přibližujících archeologii a
činnost Ústavu pro archeologii a Ústavu klasické archeologie na FF UK zájemcům ze širší
veřejnosti. Do akce se kromě členů obou ústavů zapojil také dr. Martin Odler z Českého
egyptologického ústavu FF UK a dr. Jan Turek z Centra pro teoretická studia, společného
pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.
(zprávu vypracoval mgr. Jan Volf)
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7. Absolventské práce
Obhájené dizertační práce
Mgr. Václav Hrnčíř, Ph.D.
Mobilita osob a populací v předhistorickém období. Konfrontace archeologických,
etnologických a přírodovědných metod.
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Africké skalní umění: případová studie z údolí Oukaïmeden.

Obhájené magisterské práce
Mgr. Viktorie Janovská, Nedestruktivní výzkum středověkých sídelních areálů v povodí řeky
Mrliny ve středních Čechách.
Mgr. Petra Kabeláčová, Archeologie města Mostu (čp. 45-47). Vybrané kapitoly I.
Mgr. Markéta Košařová, Osídlení ve východním zázemí středověké Prahy: podoba vsí a
proměny sídelní sítě (12.–16. století).
Mgr. Kateřina Lorencová, Sebeprezentace elit v době laténské.
Mgr. Iva Pohůnková, Způsoby využití pískovcového podloží v českém rurálním prostředí.
Mgr. Anastázie Ryšková, Archeologie města Mostu (čp. 45-47). Vybrané kapitoly II.
Mgr. Martin Sýkora, Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým
hradním areálům.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Šámal, Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434. Možnosti bojištní
archeologie v podmínkách pozdně středověké lokality.
Mgr. Jan Volf, Sídliště z polohy U silnice (Plaňany, okres Kolín) v kontextu okolního osídlení z
doby římské.
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Obhájené bakalářské práce
Mgr. Ing. Bc. Lucie Burešová, Artefakty interpretované jako lékařské nástroje z doby železné
nebo římské na území dnešní ČR, SR a naddunajské části Dolního Rakouska.
Bc. Sergey Gorbachev, Kontakty mezi Kyjevskou Rusí a Čechami v raném středověku.
Bc. Kateřina Hošková, Meč jako odraz laténského bojovníka. Chronologie bojovnických hrobů v
Radovesicích.
Bc. Anna Chvátalová, Raně středověké pohřebiště v Praze-Vinoři. Studie k sociální struktuře
zázemí vinořského hradiště.
Bc. Matyáš Kapic, Vývoj středověkého osídlení v zázemí hradiště Praha-Vinoř.
Bc. Terezie Kartáková, Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatskolaténského osídlení jižně od Prahy.
Bc. Josef Kubát, Příspěvek k poznání každodenního života domácnosti na Novém Městě
pražském. Studna a jímka z Václavského náměstí čp. 837/II.
Bc. Jaroslav Lett, Pozdně halštatské železářství na příkladu výrobního objektu z Tuchoměřic.
Bc. Tomáš Mladý, Potenciál výzkumu ložisek mědi v pravěku Čech.
Bc. Lucie Novotná, Lužická kultura na Ostroměřsku.
Bc. Daniel Pilař, Neolitické pece. Charakter českých pecí v kontextu balkánského neolitu.
Bc. Lenka Porvazníková, Luxusní šperk „velkomoravského“ stylu: chronologie a distribuce
prestižních předmětů v raně středověké společnosti.
Bc. Marek Židův, Osídlení mladší a pozdní doby bronzové na k. ú. Čakovice.
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8. Personální složení
Ředitel:

doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Zástupce ředitele:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Profesor:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Odborný asistent:

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Zahraniční postdoci:

Mária Vargha, M.A. et M.A., Ph.D.
László Ferenczi, M.A., Ph.D.

Lektorka:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Výzkumný pracovník:

mgr. Martin Janovský

Sekretářka a knihovnice,
správa webových stránek:

ing. Renata Šmidtová

Terénní výzkum a praxe:
Mgr. Jan Hasil, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Mgr. Zuzana Mírová, interní doktorandka
Externí vyučující (LS 2019/2020 a ZS 2020/2021):
Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DS.c.

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

dr. Jakub Jan Sawicki

PhDr. Soňa Dvořáčková

Mgr. Ondřej Švejcar Ph.D.

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.

Mgr. Jan Turek, Ph.D.

Mgr. René Kyselý, Ph.D.

Mgr. Jiří Unger, Ph.D.

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Ing. Tomáš Vojtěchovský

Mgr. David Novák, Ph.D.

Mgr. Eliška Zazvonilová

Interní doktorandi:
Mgr. Martin Fajta

Alessandro Parise, M.A.

Mgr. Viktorie Janovská

Mgr. Lukáš Slabý

Mgr. Martin Janovský

Mgr. Pavel Taibl

Nicolas Mark Jansens, M.A.

Mgr. Dominika Václavíková

Mgr. Matúš Mělo

Mgr. Jan Volf

Mgr. Zuzana Mírová

Mgr. Oxana Zapletalová

Mgr. Filip Ondrkál
Externí doktorandi:
Mgr. Zdeněk Beneš

Mgr. Jan Blažek

Mgr. Zora Bielichová

Mgr. Tereza Blažková
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Mgr. Denisa Brejchová

Mgr. Pavel Sankot

Mgr. Daniel Bursák

Mgr. Petra Schindlerová

Mgr. Michaela Dvořáková

Mgr. Petr Starec

Mgr. Jan Eigner

PhDr. Danica Staššíková

Mgr. Klára Fleková

Mgr. Zdeněk Šámal

Mgr. Lucia Gdovinová

Mgr. Pavla Tomanová

Mgr. Jiří Košta

Mgr. Olga Trojánková

Mgr. Simona Morvayová

PhDr. David Vích

Mgr. Zdeněk Neustupný

Mgr. Kateřina Volfová

Mgr. Martin Pták

Mgr. Hana Vondrová

Mgr. Luboš Rypka
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