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1. BP. Metody nedestruktivní archeologie: Výzkum hradišť prostřednictvím 

nedestruktivních archeologických metod. 

2. BP. Archeologie a povrchový průzkum sběrem: Využití metody povrchového 

průzkumu sběrem v české archeologii 21. století. 

3. BP. Archeologický výzkum raně středověkých sídlišť: Archeologie venkovských 

osad 8. – 12. století na území České republiky. 

4. DP. Potenciál dat dálkového archeologického průzkumu při výzkumu pravěké 

krajiny a sídel na vybraném území. 

5. DP:  Potenciál dat dálkového archeologického průzkumu při výzkumu historické 

krajiny a sídel na vybraném území.   

 

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 

 

1. BP/DP Archeologie zaniklých středověkých vesnic. Nedestruktivní výzkum vybrané 

lokality a jejího zázemí.  

2. BP/DP Středověké osídlení vybraného regionu. Přehled problematiky studia 

středověkého osídlení v ČR, studium osídlení vybraného regionu na základě rešerše 

archeologických pramenů (zejm. databáze Archeologického ústavu, evidence 

příslušných muzeí), písemných pramenů a architektury, vytvoření databáze, 

vizualizace dat v prostředí GIS, syntéza – vývoj osídlení a komparace s dalšími 

zkoumanými regiony v českých zemích. 

3. BP/DP Industriální archeologii. Přehled problematiky industriální archeologie a 

jejích možností v českém kontextu, nedestruktivní výzkum vybrané lokality. 

4. BP/DP Archeologie 1. světové války. Možnosti „conflict archaeology“ a přehled 

problematiky výzkumů bojišť na západní frontě.  

5. BP/DP  Archeologie 2. světové války. Možnosti „conflict archaeology“ a přehled 

výzkumů vybrané problematiky a typů lokalit. 



6. BP/DP  Československé fortifikace z 30. Let. Vymezení problematiky a výpovědních 

možností v kontextu archeologie modernity, nedestruktivní výzkum vybrané lokality. 

7. BP/DP Archeologie železné opony. Vymezení problematiky a výpovědních možností 

v kontextu archeologie modernity (archeologie studené války), nedestruktivní výzkum 

vybrané lokality. 

8. BP/DP Vesnice zaniklé po roce 1945. Vymezení problematiky a výpovědních 

možností v kontextu archeologie modernity, nedestruktivní výzkum vybrané lokality. 

9. BP/DP Archeologie trampingu. Nedestruktivní výzkum vybrané trampské lokality 

v kontextu studia trampského hnutí. 

10. BP/DP  Středověká hradiště západní Ukrajiny. Přehled výzkumu hradišť vybrané 

oblasti na základě literatury, analýza vývoje hradišť, jejich vlastností a významu 

v sídelní struktuře. 

 

PhDr. Petr Menšík, Ph.D. 

 

1. BP. Vývoj archeologického bádání ve vybraném regionu: Archeologie na 

Jindřichohradecku.  

2. BP. Archeologové ČR: Archeolog Josef Siblík. 

3. BP. Hradiště Kněží hora u Katovic v kontextu vývoje v pravěku a raném 

středověku. 

4. BP. Hradiště na Tachovsku z pohledu leteckého laserového skenování. 

 

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. 

 

1. BP. Archeologický průzkum Norimberské stezky. Úsek Stříbro – Tachov – Bärnau 

s využitím dat leteckého laserového skenování.  

 

2. BP. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku 

 

3. BP. Vývoj metodiky dokumentace reliéfních tvarů u zaniklých středověkých vsí. 

 

4. DP. Středověká keramika z počátků 13. století v jihozápadních Čechách. 

Zpracování souboru středověké keramiky z archeologického výzkumu hradu ve 

Strakonicích. 

 



5. DP. Městská archeologie v jižních Čechách. 

 

6. DP. Archeologie zaniklých vodních děl v jižních Čechách. Archeologický průzkum 

Velechvínského polesí na Českobudějovicku. 

 

7. DP/BP Středověká keramika z městské lokality. Bude upřesněno na základě 

individuální domluvy s regionální institucí. 

 

Mgr. Lenka Starková, Ph.D. 

 

1. BP. Mapování archeologických objektů v lesním prostředí. Sledovaná oblast bude 

upřesněna po konzultaci se studentem. 

2. DP. Zpracování dat dálkového průzkumu Země pro účely archeologie. Sledovaná 

oblast bude upřesněna po konzultaci se studentem. 

 

Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. 

1. DP. Pseudoarcheologie a její přínos pro archeologii. 

 

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. 

 

1. BP. Dýky v době bronzové. 

 

2. BP. Možnosti studia pracovních a výrobních stop na bronzových artefaktech. 

 

 

PhDr. Josef Hložek, Ph.D. 

 

1. BP. Nedostavěné hrady v Čechách a jejich výpovědní potenciál. 

2. BP/DP. Hrad a krajina. Objekt/objekty a sledovaný region budou upřesněny  

            po konzultaci se studentem. 

3. BP/DP. Hrad a jeho ekonomické zázemí. Objekt/objekty a sledovaný region 

            budou upřesněny po konzultaci se studentem. 

 



PhDr. Zlata Gersdorfová 

 

1. DP. Páni z Krumlova a těžba drahých kovů 

2. BP. Povrchový průzkum hradu Sychrov (okr. Plzeň-sever) 

 

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.  

 

1. BP/DP Reutilizace pohřebních areálů. Cílem práce je poznání způsobů, jakými 

minulé společnosti strukturovaly místa určená k pohřbívání a zjištění, zda se v 

konkrétních lokalitách projevuje etablovaná tradice pohřbívání mrtvých i 

v následujících časových obdobích. Student analyzuje plány vybraných pohřebních 

areálů užívaných v průběhu několika archeologických kultur či jejich stupňů. Vyznačí 

v nich jednotlivé chronologické fáze a zváží interpretační možnosti nalezených 

prostorových konfigurací objektů s ohledem na jejich vzájemnou časovou vzdálenost a 

kulturní zvyklosti zastoupených období. 

2. BP/DP Metody výzkumu historické krajiny. Cílem práce je rozvíjet postupy 

krajinné archeologie. Student aplikuje na vybraný úsek krajiny vhodné způsoby 

dokumentace stop historické činnosti člověka. Archeologie má dnes k dispozici celé 

spektrum možných přístupů, informačních zdrojů a terénních metod výzkumu: letecké 

snímky, ortofotomapy, historické a současné mapy, lidarová data, povrchový průzkum, 

stará vyobrazení a archivní fotografie, ve spolupráci s vedoucím případně i povrchový 

sběr a geochemický či geofyzikální průzkum, z nichž budou vybrány ty nejvhodnější 

pro jednotlivé případy. Veškerá zjištění budou popsána, interpretována a zakreslena 

do mapy. Přínosy použitých metod pro charakterizování historické krajiny v určitém 

geografickém kontextu budou porovnány z hlediska jejich časové a technické 

náročnosti, chronologické citlivosti apod. 

 

 

  

 

 

 

 


