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Zaměření na archeologii pravěku, středověku, novověku 
a moderního období

Připravujeme odborníky s uplatněním především v 
oblasti archeologického výzkumu, památkové péče, 
státní správy a muzejnictví

Studium nabízí zajímavou kombinaci vzdělání v 
humanitních a přírodovědných disciplínách 
(archeologie, historie, filozofie, jazyková průprava, 
archeobotanika, archeozoologie, počítačová podpora 
výzkumu)

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



Studijní programy nabízené Archeologickým ústavem FF JU:

a) Bakalářské studium

b) Magisterské studium

c) Doktorské studium (Ph.D.) - Archeologie (prezenční i kombinovaná forma studia) 
- Archaeology (studium v anglickém jazyce)

Archeologie: Bakalářské studium 
„Jednooborové“ či „dvouoborové“ studium, maior nebo minor...?
Studijní program Archeologie lze studovat samostatně (dříve „jednooborové studium“) nebo v rámci 
sdruženého studia maior/minor s poměrem kreditů 2:1 (dříve „dvouoborové studium“).
Studijní program Archeologie lze kombinovat s níže uvedenými studijními programy:
• Anglický jazyk a literatura
• Archivnictví
• Bohemistika

• Dějiny umění
• Estetika

• Francouzský jazyk a literatura
• Historie

• Italský jazyk a kultura
• Kulturní studia
• Německý jazyk a literatura
• Španělský jazyk a literatura

Studium

Jak to funguje?

Přihláška se podává vždy na jeden studijní program.

V prvním ročníku si k volně kombinovatelnému 
programu lze přibrat libovolný jiný jako „minor“ (ale 
není to nutné).

Máte široké zájmy? Je možné si přibrat až dva programy 
„minor“ současně.

Bojíte se, že to nezvládnete? Do jednoho roku lze 

zvolený minor zase opustit a pokračovat jen s původním 
studijním programem.



Přijímací zkoušky

- Přihláška do všech stupňů studia se podávána elektronicky do 30. 4. 2021. 

- Bez přijímaček: 

a) celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky SŠ studia nejvýše 1,9

b) studijní průměr z profilového předmětu (za poslední 3 uzavřené roky SŠ studia) – z dějepisu 
do 1,5 

- Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor, kde student prokáže základní přehled znalostí a 
zájem o obor

Nutno si vzít s sebou: a) Občanský průkaz

b) Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení

c) Seznam přečtené odborné literatury

d) Středoškolské odborné práce (pokud existují)



Přijímací zkoušky

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na 
základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 Znalost odborné literatury – student přinese k ústnímu přijímací zkoušce seznam přečtené 
literatury; doporučená literatura:

• Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta). Brno 1997.
• Jiráň, L. – Venclová, N. eds.: Archeologie pravěkých Čech, svazky 1-8. Praha 2007-2008.

• Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
• Podborský, V.: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno 2006.
• Beranová, M. - Lutovský, M.: Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha 2009.
• Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých 
Čechách. Praha 1992.
• Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
• Gojda, M.: Archeologie krajiny. Praha 2000.

• Bahn, P.: Archeologie – průvodce pro každého. Praha 2007.
• Spindler, K.: Muž z ledovce. Praha 1998.

 Studentské odborné práce, účast v SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru archeologie 

či historie.

 Studijní předpoklady.

 Obeznámenost s oborem.



Přijímací zkoušky

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
 Znalost odborné literatury = max. 20 bodů
 Středoškolské odborné práce = max. 20 bodů
 Studijní předpoklady = max. 30 bodů
 Obeznámenost s oborem = max. 30 bodů

• Výsledek ústního pohovoru v bakalářském studijním programu s možností sdruženého studia 
oboru bude hodnocen v rozsahu 0 – 100 bodů, ke studiu tohoto programu může být přijat/a 
uchazeč/ka, který/á získá minimálně 25 bodů.

• Ústní pohovory na všechny stupně studia proběhnou na konci května a v červnu 2021 ve dvou 

rovnocenných termínech (u přijímacího řízení do doktorského studia pouze v jednom termínu).



Nedestruktivní průzkum 

vybavení pro geofyzikální metody, průzkum 
detektorem kovů, geodetická totální stanice

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Počítačová 
podpora

výuka důležitých počítačových 
dovedností 

základy databází, vyhodnocení 
dat, digitální mapy, 3D modely 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Experimentální archeologie

spolupracujeme se skupinami a sdruženími, která se 
věnují experimentální archeologii

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Kvalitním zázemí pro práci
s archeologickými nálezy

vybavené laboratoře, depozitáře

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Bioarcheologické 
metody

úzká spolupráce s Laboratoří archeobotaniky a 

paleoekologie JU

v rámci České republiky ojedinělé spojení 
přírodních a humanitních věd

antropologie

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:

antrakologie palynologie archeozoologiearcheobotanika



Zajišťujeme pravidelné praxe studentů na 
archeologických výzkumech

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Rataje – Archeologický výzkum 2016



Rataje – Archeologický výzkum 2016: sonda 8/16

Objekt 13/16

Mladší doba bronzová

Závaží



Rataje – Archeologický výzkum 2016: sonda 8/16

Objekt 13/16

Mladší doba bronzová
Nádoba č. 6

(etáž. amfora)



Plav – Archeologický výzkum 2017
Mohyla č. 4 (Střední doba bronzová



Plav – Archeologický výzkum 2017
Mohyla č. 4 (Střední doba bronzová



Rovná (okr. St)
Mohyla z doby halštatské



Rovná (okr. St)
Mohyla z doby halštatské



Netolice (okr. Pt)
Přemyslovské hradiště 10. – 12. stol.



Karlův Hrádek u Purkarce (okr. ČB)
Středověký hrad



Žíšov (okr. Ta)
Raně středověké sídliště

Tábor - radnice

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquZWF8tDYAhXJYVAKHaoNDWcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ARadnice_m%25C4%259Bsta_T%25C3%25A1bor%2C_%25C5%25BDi%25C5%25BEkovo_n%25C3%25A1m%25C4%259Bst%25C3%25AD_1.jpg&psig=AOvVaw03dvv3bSQWC1nTeS3XwgEv&ust=1515793779526167
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquZWF8tDYAhXJYVAKHaoNDWcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ARadnice_m%25C4%259Bsta_T%25C3%25A1bor%2C_%25C5%25BDi%25C5%25BEkovo_n%25C3%25A1m%25C4%259Bst%25C3%25AD_1.jpg&psig=AOvVaw03dvv3bSQWC1nTeS3XwgEv&ust=1515793779526167


Geodetické měření

Kresebná 
dokumentace

Studentské praxe



Geofyzikální průzkumy

měření susceptibility

Pedologické vrty



odběr pylů a fytolitů

plavení makrozbytků



Exkurze Bechyně

Exkurze mohyly u Hvožďan



Archeobotanická letní škola v Makedonii

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Účast studentů na záchranných archeologických výzkumech

Č. Budějovice – Krajinská ul. 16



Odborné exkurze
Polsko 2012

Itálie - Lazio 2013

Slovinsko 2014

Dolní Rakousko a Slovensko 2015

Bodamské jezero 2016

Severní Čechy 2017

Srbsko, Makedonie, Řecko 2019

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



Exkurze

Exkurze Řím a střední Itálie



Exkurze

Exkurze střední Polsko 2012 



Exkurze

Exkurze střední Itálie 2013 



Exkurze

Exkurze Slovinsko 2014 



Exkurze

Exkurze Slovensko + Rakousko 2015 



Exkurze

Exkurze JZ Německo 2016 



ExkurzeExkurze Balkán 2019



Účast studentů na mezinárodních 
i regionálních konferencích

Konference

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV FF JU nabízí:



http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uar

Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

archeologieju


