
VEŘEJNÁ ARCHEOLOGIE Z.S. ve spolupráci s Ústavem pro archeologii FF UK Praha 

si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci 

 

Archeologie a veřejnost 11/2022 
tentokrát na téma 

Hroby v archeologii – archeologie v hrobech 
 

 

Archeologie a veřejnost 11 se bude konat ve dnech 8.–10. června 2022 v Praze, v prostorách 

Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1. 

 

Archeologie a veřejnost 11 chce zmapovat široké spektrum aktuálních problémů týkajících se 

archeologického výzkumu hrobů a pohřebišť nejrůznějšího stáří a jejich etické a společenské 

konsekvence. 

 

Archeologie a veřejnost 11 si tentokrát klade za úkol diskutovat aktuální témata v rámci těchto 

problémových okruhů: 

 Problematika archeologického výzkumu prehistorických a historických hrobů a pohřebišť 

ve vztahu k veřejnosti 

 Etické a filozofické aspekty hrobové archeologie a jejích nálezů 

 Forenzní archeologie ve službě společnosti 

 Archeologie, forenzní antropologie a jejich spolupráce s ostatními vědami 

 Identifikace a ochrana prehistorických a historických hrobů a pohřebišť, spolupráce 

s veřejnou správou na jejich ochraně 

 

Archeologie a veřejnost 11 bude definitivně rozčleněna do bloků na základě přihlášených 

referátů. 

 

Archeologie a veřejnost 11 je určena širokému spektru archeologů, odborníků ze 

spolupracujících oborů i zástupců veřejnosti a rovněž i studentům archeologie a příbuzných 

oborů. 

 

Příspěvky přislíbili: 

Jan Havrda, Vítězslav Kuželka, Michal Lutovský, Hana Šuláková, Maciej Trzciński, Pavel 

Vařeka 

Všechny příspěvky, které na konferenci zazní nebo které se jakkoliv budou týkat tentokrát 

zvoleného tématu Hroby v archeologii – archeologie v hrobech, budou otištěny 

v recenzované kolektivní monografii, která bude svým formátem navazovat na již zveřejněné 

sborníky Veřejná archeologie. 

 

 

 

 



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE: 

8. 6. 

  9:00 – 12:00 – registrace účastníků 

13:00 – 17:00 – odpolední blok příspěvků 

19:00 – společenský večer 

 

9. 6. 

  9:00 – 12:00 – exkurze 

13:00 – 17:00 – odpolední blok příspěvků 

19:00 – společenský večer 

 

10. 6. 

9:00 – 12:00 – dopolední blok příspěvků, diskuse, formulování závěrů konference 

 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE: 

Archeologie a veřejnost 11 se koná v prostorách Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1, ve 

dnech 8. 6. – 10. 6. 2022. 

Konferenční poplatek: pracující s příspěvkem 600,- Kč 

    pracující bez příspěvku 800,- Kč 

    student s příspěvkem  300,- Kč 

    student bez příspěvku  400,- Kč 

 

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: verejnaarcheologie@email.cz. 

 

Nejzazší termín pro přijetí přihlášky je 15. dubna 2022. 

 

Konferenční poplatek je třeba uhradit do 30. dubna 2022 na účet 175625272/0600 vedený u 

Moneta Money Bank, Hybernská 20, Praha 1. V ojedinělých případech lze poplatek uhradit na 

místě v hotovosti. O uhrazení poplatku bude vystaveno potvrzení. 

Prostředky získané touto formou budou použity na náklady spojené s vydáním kolektivní 

monografie a uspořádáním společenských večerů. 

 

 

 

Na všechny účastníky se těší a srdečně zdraví: 

 

Miroslava Šmolíková – Michal Bureš – Miroslav Popelka 

mailto:verejnaarcheologie@email.cz

