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Studijní plán – ARCHEOLOGIE
Studijní povinnosti
Základem doktorského studia je absolvování povinných kurzů s důrazem na samostatnou vědeckou práci, a to jak
ve formě přípravy disertační práce, tak i dalších aktivit, především publikačních, vystoupeních na mezinárodních
konferencích nebo zapojením do pedagogických aktivit Archeologického ústavu FF JU. Povinností je i absolvování
studijního pobytu v délce min. 1 měsíce na zahraničním univerzitním či jiném vědeckém pracovišti, případně účast
na zahraničním výzkumném projektu.
Nedílnou součástí studijního plánu je absolvování povinně volitelných kurzů, které si studenti vybírají podle svého
tematického zaměření. V jejich rámci je povinností každého studenta absolvování 3 základních metodologických
kurzů z celkem 4 nabízených (blok A), pokrývajících základní specializace studia archeologie na FF JU - pravěk,
středověk, teoretickou a environmentální archeologii. V každém kurzu je důraz kladen na výuku nejnovějších
metodologických trendů daného chronologického či tematického okruhu. Další povinností je vykonání zkoušky
ze dvou světových jazyků z celofakultní nabídky (blok C). V rámci projektu OPVVV "Doktorandská škola
archeologie" si pak studenti zvolí alespoň dva další kurzy, zajišťované jak Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, tak i partnery ze Západočeské univerzity v Plzni a Archeologického ústavu AV ČR v Praze, které doplní
jejich vzdělání v rámci dané specializace (blok B).
Povinné studijní předměty:
• Doktorský seminář I - VII
• Odborná a vědecká činnost I - V (aktivní účast na mezinárodní konferenci, vedení výběrové přednášky, semináře
či jiný podíl na výuce nebo účast na terénní či laboratorní archeologické praxi).
• Článek v recenzovaném časopise I-II
• Spolupráce na mezinárodní úrovni (buď stáž na zahraničním pracovišti, nebo účast na zahraničním výzkumném
projektu).
• Státní doktorská zkouška
• Doktorská práce
Povinně volitelné předměty:
Blok A – základní metodologické kurzy:
• Základní metodologický kurz I - IV (povinnost volby 3 kurzů: I – pravěk, II – středověk a novověk, III –
archeologická teorie, IV – environmentální archeologie).
Blok B – metodologické kurzy (předměty navrhované ZčU Plzeň, JU České Budějovice a Archeologický ústav AV ČR
Praha jako povinně volitelné do společného modulu v rámci projektu OPVVV – Doktorandská škola archeologie):
povinnost volby min. 2 kurzů:
- Metodologický kurz 1 (geomatika pro archeology)

doc. Ing. Václav Čada, CSc.

- Metodologický kurz 2 (trojrozměrná dokumentace a virtuální realita pro
archeology)

Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

- Metodologický kurz 3 (materiálové analýzy v archeologii)

doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.

- Metodologický kurz 4 (environmentální archeologie)
(pozn. pro AÚ FF JU nebude nabízen)

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

- Metodologický kurz 5 (geoarcheologie)

doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

- Metodologický kurz 6 (biologická antropologie)

Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D.

- Metodologický kurz 7 (geofyzikální metody v archeologii)

RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.

- Metodologický kurz 8 (ošetření a průzkum archeologických artefaktů
z různorodých materiálů)

Ing. Jiří Hošek, Ph.D. a kol.

- Metodologický kurz 9 (archeozoologie)

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

- Metodologický kurz 10 (biostatistika)

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. a
kol.

- Metodologický kurz 11 (archeobotanika)

RNDr. Jan Novák, Ph.D. a kol.

- Metodologický kurz 12 (filozofie)

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Blok C – cizí jazyky: povinnost volby jednoho cizího jazyka v bloku I (úroveň B1) a jednoho v bloku II (úroveň B2):
• Cizí jazyk I (úroveň B2: anglický, německý, francouzský, španělský, italský)
• Cizí jazyk II (úroveň B1: anglický, německý, francouzský, španělský, italský)
Požadavky na tvůrčí činnost
Součástí studijního plánu je i samostatná tvůrčí činnost, která je obsažena ve dvou kurzech:
1) V předmětech Odborná a vědecká činnost I-V je obsažena povinnost studenta mj. aktivní účasti na mezinárodní
konferenci, tj. buďto proslovení přednášky v cizím jazyce nebo prezentace cizojazyčného posteru.
2) Článek v recenzovaném časopise I-II, který musí být publikován či alespoň přijat do tisku. Článek musí přinášet
nové výsledky vědecké práce doktoranda a musí projít řádným recenzním řízením. Alespoň jeden článek by měl
být publikován v zahraničním nebo domácím periodiku formátu JScop, případně JImp. V obou článcích musí být
student jediným nebo hlavním (prvním) autorem.
Vlastní tvůrčí činnost studenta se ovšem bude soustředit na vypracování doktorské disertační práce. Její podoba
a další formální náležitosti jsou dané článkem 8, odst. 1, Řádu doktorského studia na Filozofické fakultě JU
(Opatření děkana č. 14/2013).
Požadavky na absolvování stáží
V rámci povinného kurzu „Spolupráce na mezinárodní úrovni“ je povinností studenta absolvovat minimálně
měsíční (20 pracovních dní) stáž, s preferencí (u prezenční formy studia) tříměsíčního pobytu na vybraném
zahraničním univerzitním, případně jiném oborovém pracovišti (dle individuální konzultace se školitelem).
Finanční zajištění stáže mohou studentům pokrýt stipendia či projekty zajišťované JU (např. Erasmus). Po ukončení
stáže student prokáže dosažené výsledky, získané během stáže, a to prezentací v rámci doktorského semináře
a vyhotovením písemné zprávy, která bude součástí jeho výkazu oborové radě. Konkrétní náplň zahraniční stáže
bude určena po dohodě se školitelem. Výjimečně lze u kombinované formy studia zahraniční stáž nahradit účastí
studenta na zahraničním výzkumném projektu.
Další studijní povinnosti
V předmětech Odborná a vědecká činnost I-V jsou obsaženy i výukové povinnosti studenta, tj. vedení výběrové
přednášky, semináře či jiný podíl na výuce nebo účast na terénní nebo laboratorní archeologické praxi (případné
samostatné vedení terénní archeologické praxe je možné ovšem pouze v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,
tj. s podmínkou absolvování magisterského studia archeologie s min. dvouletou praxí v oboru).

