
Podmínky pro přijetí do doktorského studia archeologie:  

Magisterské vzdělání, znalosti z archeologie Čech (pravěk, středověk, novověk) v rozsahu 
magisterského vzdělání v archeologii, znalost archeologické teorie a metody. Každý uchazeč 
předkládá přijímací komisi projekt disertační práce v rozsahu 3 – 5 stran formátu A4. Projekt 
obsahuje téma práce, jeho zdůvodnění a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je 
obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou. 
Přijímací komise posuzuje na základě předloženého projektu a ústního pohovoru s uchazečem 
připravenost uchazeče ke vstupu do doktorského studia. 
 
 

Témata disertačních prací: 

Školitel doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (FF ZČU) 

- Dispoziční typy městského obytného domu a jeho regionální odlišnosti ve středověku; 
- Hlavní věže českých a moravských hradů, jejich stavební typy a morfologie; 
- Hradní paláce českých a moravských hradů ve vývoji od románského do gotického slohu; 
- Komunikační schéma hradů jako východisko dispozičního typu; 
- Středověká sakrální architektura jako doklad vývoje osídlení ČR. 
 

Školitel prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.,DSc. (FF ZČU) 

- Vývoj pohřebního ritu ve střední Evropě raného středověku; 
- Komplexní výzkum vybraného regionu prostřednictvím integrovaných metod dálkového průzkumu 
(letecká fotografie, družicová a lidarová data); 
- Sídelní zóny a sídelní areály ve světle dálkového archeologického průzkumu; 
- Potenciál dat dálkového průzkumu pro evidenci a interpretaci pozůstatků pravěkých a historických 
sídelních aktivit na vybraném teritoriu. 
 

Školitel doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (FF ZČU) 

- Halštatská a časně laténská hradiště v Čechách; 
- Sídliště a sídlištní struktura v době laténské v Čechách; 
- Lovosicko v době halštatské; 
- Lovosicko v době laténské; 
- Lovosicko ve starší době římské; 
- Sídliště ve starší době římské v Čechách a na území tzv. polabských Germánů; 
- Vztahy mezi Čechami a Saskem v době železné; 
- Textilní výroba v době halštatské a laténské (zvláště na základě nálezů přeslenů a tkalcovských 
závaží ze sídlišť: Radovesice, Soběsuky, Lovosice, oppida a další); 
- Skleněné předměty na sídlištích doby halštatské a laténské (Radovesice, Soběsuky, Lovosice, oppida 
a další); 
- Skladování a zpracování obilnin v době halštatské, laténské a římské; 
- Problém kontinuity a diskontinuity mezi dobou laténskou a římskou na území České kotliny; 
- Keramické okruhy doby laténské v Čechách; 
- Hospodářské systémy v době železné; 
- Hospodářské systémy v době římské. 
 
 

Školitel doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (FF ZČU)  

- Archeologie nejstarších sídel šlechty ve střední Evropě; 
- Archeologický výzkum vysokohorského osídlení v Evropě a možnosti studia horských oblastí v ČR; 



- Industriální archeologie (evropský kontext a možnosti výzkumu v ČR); 
- Archeologie osídlení zaniklého po roce 1945 v pohraničních oblastech ČR. 
 

Školitel Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha) 

- Jantar v Evropě od neolitu do konce doby bronzové – geograficko-chronologická analýza výskytu a 
interpretace nálezů jantaru; 
- Regionální skupiny únětické kultury – shody a rozdíly v pohřebním ritu v oblastech únětické kultury 
mezi středním Německem, jihozápadním Slovenskem, Slezskem a dolním Rakouskem; 
- Doklady pohřbů v rakvích na pohřebištích přelomu eneolitu a starší doby bronzové ve střední 
Evropě (KŠK, KZP, nitranská, únětická, Straubing, Unterwölbling, 
Maďarovce/Věteřov/Böheimkirchen); 
- Pohřebiště únětické kultury na Kolínsku (vč. analýzy únětických nekropolí zkoumaných při výstavbě 
obchvatu Kolína) v kontextu starší doby bronzové na území Čech. 
 

Školitel doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (FF Jihočeská univerzita, České Budějovice)  

- Sídelní struktura vybraných středoevropských regionů v době bronzové; 
- Sídelní struktura vybraných středoevropských regionů v době železné. 
 

Školitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)  

- Geneze únětické kultury; 
- Kontinuita sídelních areálů v době bronzové v Čechách; 
- Struktura sídelních areálů v prostředí kultur popelnicových polí. 
 

Školitel doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (FF Jihočeská univerzita, České Budějovice)  

- Archeologie středověkého a novověkého pohřebního ritu v západních Čechách; 
- Středověká montánní archeologie v západních Čechách. 
 

Školitel PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)  

- Archeologické transformace v časně slovanském obytném areálu; 
- Skladovací areály v pravěku a raném středověku. 
 

Školitel doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)   

- Archeologie a geopolitické problémy dneška; 
- Archeologie sociálních rozdílů. 
 

Školitelka doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, Praha)  

- Formační procesy vzniku, využívání a zániku pochozích horizontů halštatských zemnic; 
- Pedologický, mikrostratigrafický a geochemický signál jako klíčový faktor pro výzkum zaniklých 
vesnic; 
- Pohřbené půdní horizonty jako indikátory environmentálních podmínek na archeologických 
lokalitách. 
 

Školitel prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (FF Masarykova univerzita, Brno) 

- Podpůrné sídlištní struktury v zázemí českých raně středověkých center (aplikace GIS); 
- Nechronologické aspekty vývoje raně středověké keramiky v Čechách; 
- České pyropy a kupec Sámo. Archeologie “Sámovy říše” ve světle nových poznatků 
interdisciplinárního výzkumu. 
 

Školitel Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)   

- Sídelní struktury raně středověké Evropy; 
- Raně středověká archeologie v rukách politiky a politika v rukách archeologie. 



 

Školitel doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (Moravské zemské muzeum, Brno) 

- Deponování kostí v paleolitických kulturách. 
 

Školitel doc. PhDr. Miroslav Popelka, Ph.D. (FF Univerzita Karlova, Praha)  

- Kontakty pravěkých civilizací na základě analýzy kamenné štípané (případně broušené) industrie; 
- Struktura sídlišť mladší a pozdní doby kamenné; 
- Vývoj pohřebního ritu v neolitu a eneolitu; 
- Mezikulturní kontakty v sledovaném regionu v kontextu sousedních sídelních oblastí; 
- Archeologie a veřejnost, archeologie a turizmus daných oblastí. 
 

Školitel Prof. James Symonds, Ph.D. (University of Amsterdam)  

- Modern world historical archaeology (AD 1450 – 1900); 
- Conflict archaeology; 
- Archaelogies of diaspora; 
- Archaeologies of the Thirty Years’ War; 
- Industrial archaeology. 
 

Školitelka PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)  

- Vztah sídelních areálů k přírodnímu prostředí v době železné v Čechách; 
- Postavení výrobních areálů v sídelní struktuře mladšího pravěku. 
 
 
 


