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                                    ARCHEOLOGICKÝ SEMINÁŘ 3 (KAR/SEM 3) 
• Akademický rok 2011/2012 (zimní semestr) 

• vyučující: Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (seminář veden doktorandy KAR) 
• Kontakt: vareka@kar.zcu.cz (další kontakty uvedeny na začátku semináře) 

• Konzultační hodiny: úterý – 14:00 – 15:00, místnost SP 416  
 
Stručná anotace: 

Na archeologickém semináři 3 budou studenti seznámeni s nejnovější odbornou 

literaturou s důrazem na literaturu zahraniční. Během semestru proběhne exkurze po 

jedné či více archeologických lokalitách s odborným výkladem. Studenti budou také 

zapojeni do organizace či přípravy workshopů externích (domácích i zahraničních) 

odborníků, které budou uskutečněny v rámci projektu IHISTUD (Inovace výuky 

historických věd s důrazem na mezioborový a interkulturní dialog). Zápočet bude 

udělen po splnění požadavků.  

  

Podmínky pro absolvování: 

Předmět je zakončen zápočtem, pokud student splní podmínky pro absolvování 

předmětu. Vzhledem k tomu, že studenti v tomto ročníku již intenzivně pracují na 

svých bakalářských pracích, součástí semináře bude představení tématu, základní 

osnova a vybrané problémy bakalářské práce (povinná je powerpointová prezentace 

jako příprava na obhajobu bakalářské práce u státních závěrečných zkoušek). Druhou 

podmínkou je odevzdání části textu bakalářské práce – buď první kapitoly či  osnova 

s cílem a metodou práce (3 normo strany s citacemi) a aktivní účast na semináři 

včetně zapojení do diskutovaných témat (především nad tématy bakalářských prací). 

Posledním požadavkem je vypracování recenze libovolné knihy vztahující se 

k tématu práce v rozsahu 1 normostrany.  
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Témata seminářů: 

Témata seminářů závisí na jednotlivých studentech (prezentace jejich bakalářských 

prací). 

1.  týden  – vymezení obsahové náplně kurzu, podmínky pro udělení zápočtu, 

harmonogram prezentací a exkurze 

2. týden – prezentace bakalářských prací, diskuze 

3. týden  - prezentace bakalářských prací, diskuze 

4. týden - prezentace bakalářských prací, diskuze 

5. týden - prezentace bakalářských prací, diskuze 

6. týden – prezentace bakalářských prací, diskuze 

7. týden – exkurze (změna termínu vyhrazena) 

8. týden – odevzdání písemných prací (elektronicky) 

9. týden – prezentace bakalářských prací, diskuze 

10. týden – prezentace bakalářských prací, diskuze 

11. týden – přednáška externího odborníka (změna termínu vyhrazena) 

12. týden – prezentace bakalářských prací, diskuze 

13. týden – Zápočtový týden -  prezentace bakalářských prací, diskuze 
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