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Studenti Katedry archeologie Fakulty fi lozofi cké Západočeské univerzity v Plzni uspořádali 
ve dnech .– . .  v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni již . ročník 
studentské vědecké konference. Pořádání konference bylo podpořeno vnitřním grantovým 
systémem ZČU „SVK – Studentské vědecké konference“.

Druhý ročník studentské vědecké konference nesl přízvisko „Archeologie bez 
hranic“. Název evokuje, že tento ročník byl otevřen studentům různých univerzit a oborů 
a příspěvky nebyly nijak tematicky omezeny. Snad i z tohoto důvodu se sešlo více jak 

 příspěvků, od studentů z  institucí. Tematické zaměření příspěvků bylo velice různo-
rodé. Účastníci konference mohli vyslechnout referáty týkající se pravěké, středověké 
a novověké archeologie, historie, klasické archeologie, geofyzikálních metod, archeobo-
taniky a dalších. Konference získala i mezinárodní rozměr, neboť se jí aktivně zúčastnili 
studenti ze Slovenska a Itálie.

Mnohé z přednesených příspěvků byly velmi kvalitní, a proto byla jejich auto-
rům nabídnuta možnost, publikovat je v časopise Acta FF. Recenzním řízením časopisu pro-
šlo  článků, které jsou náplní tohoto čísla. Pro mnohé studenty bylo recenzní řízení časo-
pisu prvním kritickým hodnocením projektů jejich připravovaných kvalifi kačních prací, 
a proto věřím, že i pro studenty, jejichž články se nakonec do časopisu nedostaly, mělo vý-
znam a přineslo jim mnoho cenných rad a připomínek do dalšího studia.

Studentské konference katedry archeologie jsou platformou, v rámci které mají 
studenti možnost seznámit se s fungováním odborných vědeckých konferencí a vyzkoušet 
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si prezentaci svých projektů a jejich obhajobu v následné diskuzi. Studenti ZČU mají navíc 
možnost setkat se a seznámit se svými kolegy z jiných univerzit. To jim umožňuje poměřit se 
nejen v rámci kolektivu svého ročníku, což dělají během svého studia běžně, ale také se stu-
denty, kteří jsou vychováváni na jiných institucích, často na základě jiných principů nežli 
v Plzni. V tom spatřuji největší přínos těchto konferencí. Chtěl bych proto na tomto místě 
poděkovat studentkám archeologie Martě Moravcové, Alici Neuvirtové a Dagmar Vokouno-
vé-Franzeové, že se rozhodly v roce  uspořádat první studentskou konferenci a v roce 

 na ní úspěšně navázaly druhým ročníkem. Velký zájem o konferenci z řad studentů je 
známkou toho, že podobné akce jsou pro studenty potřebné a v české archeologii v posled-
ních letech chyběly. Příspěvky uveřejněné v tomto čísle časopisu Acta FF jsou dokladem 
toho, že mnoho studentských projektů má dobrou vědeckou úroveň a jejich publikování 
může být přínosné pro rozvoj bádání jak v archeologii, tak dalších oborech.

V Plzni dne . .   
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