
Pravěká a středověká 
archeologie

Plné i sdružené studium

Ústav pro archeologii





Studium archeologie



Učebna – Počítačová učebna (Katedra logiky) – Knihovna – Studovna

Prostorové zázemí v Celetné



Terénní archeologická základna v Mělníku

Laboratorní zázemí – zpracování materiálu

Archeologické terénní praxe (ubytovací kapacity)

Přednáškový sál – pořádání konferencí

Depozitáře



Historický park Bärnau-Tachov (Otto-Friedrich Universität Bamberg)



Náplň bakalářského a magisterského studia

1) Přednáškové kurzy – povinné a volitelné, velká flexibilita

2) Praktická cvičení

3) Semináře

4) Terénní praxe – archeologický výzkum

5) Jazykové kurzy

6) Exkurze zahraniční

7) Absolventské práce

Výuka + Výzkum

Zapojení do základního výzkumu

Samostatná výzkumná činnost



Exkurze – zahraniční (Polsko, Slovensko, Bavorsko, Rakousko)



Studentské a doktorandské konference a semináře

1. Doktorandský trojúhelník 

(Praha – Wrocław – Berlín –
Bamberg – Halle)

2. Skupina protohistorické 
archeologie

3. „Chytání bronzu“

4. Kulaté stoly

ČeskoNěmecko

Polsko



Studium a stáže v zahraničí 

ERASMUS: výjezdy studentů 

Anglo-Czech Educational Fund



Uplatnění absolventa oboru – Profil absolventa

Profesionální archeologická činnost

1. Základní výzkum 

- vědecko-výzkumné instituce

- univerzitní pracoviště

2. Památková péče

3. Muzea

4. Archeologické výzkumy 

Výborné předpoklady pro:

- média 

- cestovní ruch

- plánování a vývoj

- kultura, věda, geografie, antropologie . . . 

Univerzity Vědecko-výzkumné instituce

Památková péče Muzea

Výzkumné firmy Jiné



Přijímací zkoušky

1. Písemná část – test

Specializovaný test     – 30b.

Esej                   – 20b.

Celkem: 50 bodů, postup k ústní části min. 25 bodů

2. Ústní část

- Jazykové znalosti

- Odborná literatura (přinést seznam literatury)

- Rozprava

Celkem: 50 bodů (jazykové znalosti: 10 bodů)



Vědecko-výzkumná činnost Ústavu pro archeologii 

a spolupracující instituce

Suchomasty

Spindelbach
(ÚAPP Most)

Slavkovský les
(Universität
Bamberg)

Chebsko –
Bavorsko 
(Universität
Heidelberg)

Praha –
Kralovice, 

Praha-
Vinoř

Polykulturní
lokalita 
Obříství

Praha - Hol

Býčí skála
(UP Olomouc)



Praha-Královice, raně středověké hradiště



Praha-Vinoř, raně středověké hradiště



Terénní archeologická praxe 

(Praha-Vinoř)



Býčí skála, okr. Blansko – kultovní místo doby železné

(Univerzita Palackého Olomouc – Univerzita Karlova)





Publikační činnost pracovníků 2021



Zahraniční vědecká spolupráce – Ruralia



Doporučená videa

https://www.youtube.com/watch?v=prUrkwYhjIQ&t=136s

https://www.youtube.com/watch?v=rLvfnJ6stio&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=1hKSNhBHp58

https://www.youtube.com/watch?v=rLvfnJ6stio&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=rLvfnJ6stio&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=1hKSNhBHp58


Studentský spolek Archeoffuk

Březnové a dubnové setkání studentů s uchazeči o studium

archeoffuk@gmail.com



https://upa.ff.cuni.cz/cs/



Kontakty (Ústav pro archeologii): tomas.klir@ff.cuni.cz; ivo.stefan@ff.cuni.cz

mailto:tomas.klir@ff.cuni.cz
mailto:ivo.stefan@ff.cuni.cz

