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Dne 14. ledna tohoto roku nás opustil prof. Evžen Neustupný, zakladatel Katedry archeo-
logie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. E. Neustupný celý život působil
v Archeologickém ústavu ČSAV (později AV ČR) v Praze (zpočátku též ve výzkumné pobočce
v Mostě), jehož se stal v roce 1990 ředitelem. Závěr své vědecko-výzkumné dráhy se tento svě-
tově proslulý archeolog rozhodl na konci 90. let spojit se Západočeskou univerzitou, kde se díky
prozíravosti tehdejšího vedení otevíraly možnosti k vytvoření nových studijních segmentů. Tehdy
byly položeny základy ojedinělé skladby plzeňské univerzity, v níž se vedle silných technických
oborů s dlouhou tradicí nově formovaly humanitní a společensko-vědní disciplíny, ale také řada
dalších vzdělávacích směrů. Právě toto otevřené a inovativní prostředí nabídlo E. Neustupnému
jedinečnou příležitost přetavit své celoživotní vědecko-výzkumné dílo a zkušenosti z oboru ve stu-
dijní programy (ve všech třech úrovních), jejichž náplň akcentovala dynamiku rozvoje archeologie
na špičkových zahraničních univerzitách na přelomu tisíciletí. Pronikavé teoretické myšlení prof.
Neustupného a ucelená metodologie se v podobě jeho proslulých přednášek staly jádrem výuky,
na které nasedaly kursy systematiky archeologických pramenů vycházející z jeho pojetí studia
artefaktuálního dědictví lidstva. Vedle teoretických a metodologických základů oboru kladl jako
vedoucí katedry založené v roce 1999 (Oddělení archeologie vzniklo již v roce 1998) důraz na em-
pirický výzkum s využitím tehdy v českém prostředí průkopnicky aplikovaných formalizovaných
metod. Během několika let založil prof. Neustupný plzeňskou archeologickou školu a vychoval
množství archeologů, kteří působí v celé řadě muzejních, památkových, výzkumných a univer-
zitních institucí i v dalších oblastech. Jeho dílo tak žije nejenom v podobě bohatě citovaných
vědeckých prací, ale také v žácích, kteří dále rozvíjejí jeho odkaz. Velké zásluhy má E. Neustupný
také na založení a rozvoji fakulty, původně Fakulty humanitních studií. Čest jeho památce!
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