
 

 

W o r k s h o p 

Užívané metody kresebné dokumentace 

movitých archeologických nálezů II  

Kamenná industrie 

 

 

 

Místo konání: Olomouc – Sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc (budova  

Na Hradě 5, Olomouc) 

 

Datum konání: 14. – 15. 3. 2013 

 

Cílová skupina (účastníci): studenti oboru archeologie na vysokých školách (zejména 

Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni) a odborní 

pracovníci archeologických institucí (zejména Univerzity Palackého 

v Olomouci, Archeologického centra Olomouc, Západočeské univerzity v Plzni 

a Západočeského muzea v Plzni) 

 

Účel workshopu: účastníci budou seznámeni s používanými metodami kresebné 

dokumentace movitých archeologických nálezů a budou v těchto metodách 

vyučováni odbornými lektory formou praktického cvičení – interaktivní 

formou si rozšíří znalosti o teoretických a praktických základech základní 

archeologické dokumentace movitých nálezů.  

 



 

    

Organizace 

Workshop je pořádán v rámci projektu OP VK Partnerství ve výzkumu a prezentaci 
archeologického kulturního dědictví, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0056. 
 
Organizačně ho zajišťuje Sekce archeologie Katedry historie FF Univerzity Palackého 
v Olomouci.  
Vedle realizačního týmu projektu UP se na přípravě a odborné náplni workshopu podílejí i 
pracovníci Archeologického centra v Olomouci, jmenovitě:                                     
 
Mojmír Bém 
Antonie Pešková 
 

a odborní lektoři jednotlivých kurzů, jmenovitě: 

 

Zdeňka Nerudová (Moravské zemské muzeum, Brno – lektorka kresebné dokumentace) 

Dagmar Vokounová Franzeová (Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni  

– lektorka kresebné dokumentace) 

 

Účastníci workshopu absolvují společný úvodní seminář a pak budou dle vlastního výběru 

zařazeni do jednotlivých kurzů.  Body programu: 

1. Úvodní seminář – prezentace používaných forem kresebné dokumentace movitých 
archeologických nálezů na jednotlivých archeologických pracovištích ČR (jednotlivé příspěvky 
oslovených účastníků workshopu) 

2. Diskuse nad tvorbou standardů kresebné dokumentace pro potřeby výuky studentů 
archeologie  

3. Kurz kresebné dokumentace movitých archeologických nálezů (lektorky Zdeňka Nerudová a 
Dagmar Vokounová Franzeová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Časový harmonogram workshopu: 

14. března 2013 

10:00 – 10:30 h.  prezentace účastníků 

10:30 – 13:00 h.  úvodní seminář – prezentace a diskuse: 

10:30 h.  Dagmar Vokounová Franzeová (KAR FF ZČU) 

Jak (ne)kreslit kamení, aneb kresebná dokumentace štípané industrie v praxi 

11:00 h. Petr Šída (KAR FF ZČU) 

 Kresebná dokumentace paleolitické štípané industrie a příklady, kudy cesta 

nevede 

11:30 h. Zdeňka Nerudová (MZM) 

 Dokumentace komplikovanějších případů: zpětné skládanky artefaktů a 

vizualizace technologických postupů štípané industrie 

12:00 h. Ludmila Kaňáková Hladíková (ÚAM FF MU) 

 Dokumentační praxe v analýze štípané industrie 

12:30 h. Inna Mateiciucová (ÚAM FF MU) 

 Kreslení a jiné vizuální dokumentace štípané industrie v praxi  

13:00 – 14:00 h. oběd 

14:00 – 17:00 h.   kurz kresebné dokumentace I. (lektorky Z. Nerudová a D. Vokounová Franzeová) 

 

15. března 2013 

9:00 – 13:00 h. kurz kresebné dokumentace II. (lektorky Z. Nerudová a D. Vokounová Franzeová) 

13:00 – 14:00 h.  oběd 

14:00 – 14:30 h. závěrečná diskuze a ukončení workshopu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Počet účastníků workshopu je omezen na 25 osob. 

Možnost zajištění noclehu pro mimo olomoucké účastníky workshopu (bez poplatku). 

 

Kontakt:  I. Vostrovská  ivana.vostrovska@upol.cz (mail), 732 223 966 (mobilní telefon)  

P. Kalábková   pavlina.kalabkova@upol.cz (mail), 603 59 18 21 (mobilní telefon)  

 

Poloha místa konání workshopu na mapě: 

Sekce archeologie Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, Olomouc. 

 

 

Přihlášky na workshop zasílejte na e-mailovou adresu 

ivana.vostrovska@upol.cz 

      a to nejpozději do 4. 3. 2013.  

 

Program workshopu bude zveřejněn také na webových stránkách katedry historie FF UP 

(www.historie.upol.cz - Aktuality). 
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