
Vážení přátelé,

vzhledem k situaci, která de-facto odstranila z našich životů sociální rozměr, jsme byli nuceni převést i 19. ročník kon-
ference Počítačová podpora v archeologii výhradně do digitálního prostředí. Tato skutečnost sebou jistě přináší 
různá omezení, ale zároveň v ní vidíme i příležitost zpřístupnit naše setkání širokému publiku.

Konference proběhne na platformě ZOOM. 
Ke konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím vašeho prohlížeče po zadání následujících adres:

4. listopadu – https://cesnet.zoom.us/j/5729326869
5. listopadu – https://cesnet.zoom.us/j/97610438123

Ovšem doporučujeme Vám přihlásit se přímo prostřednictvím aplikace ZOOM, kterou si můžete zdarma stáhnout 
(https://zoom.us/download). Umožní Vám to využívat některé komunikační kanály, které nejsou přes webový pro-
hlížeč k dispozici. Prosím hlaste se do aplikace pod svým pravým jménem! 
K přihlášení přes aplikaci budete potřebovat tzv. Meeting ID.

4. listopadu – 935 5769 4884
5. listopadu – 976 1043 8123

Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili krátké instruktážní video, které Vám pomůže se stažením, přihlášením 
a použitím aplikace.

https://drive.google.com/file/d/1u_kX6kiwHaXFDCWDUjfHABpU3PWTAv49/view?usp=sharing

Konference bude rozdělena do 4 tematických bloků (viz program). Před každým blokem bude vyhrazena hodina, kdy 
budou moci prezentující vyzkoušet, zda jim aplikace správně funguje a dostanou od pořadatelů organizační pokyny. 
Prosím respektujte tento čas nepřipojujte se s předstihem (více než 5 min), pokud v sekci neprezentujete.

Z organizačních důvodů bude všem účastníkům konference automaticky vypnut mikrofon. Pro Vaši vzájemnou komu-
nikaci bude k dispozici chat a tzv. breakout rooms, kde budete moci diskutovat, aniž byste rušili výklad. Na podrob-
nosti se opět podívejte do instruktážního videa.

Diskuze k příspěvkům proběhne na konci každého bloku. Bude řízena moderátorem, který bude udělovat slovo 
a zapínat mikrofon tazatelům (podrobnosti opět ve videu).

I přes komplikace jsme se rozhodli zachovat některé důležité sociální rozměry konference. Můžete se tedy těšit na 
diskuze během společenského večera i na exkurzi. Společenský večer proběhne též v prostředí aplikace ZOOM, kde 
pro Vás bude připraveno několik tématických diskuzních skupin. Pokud budete chtít během večera založit další (vlast-
ní) skupinu, stačí pomocí chatu kontaktovat hlavního moderátora večera, kterým bude P. Krištuf. Prosíme přizvěte 
k našemu setkání Vaše kolegy, přátele či studenty. Účast na konferenci je tentokrát zcela zdarma a nepodléhá žádné 
registraci.

Těšíme se s Vámi na viděnou!

Petr Krištuf
Filip Prekop
Jarmila Bíšková
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 4. 11. 2020 / STŘEDA

Meeting ID: 935 5769 4884 (nebo: https://cesnet.zoom.us/j/5729326869)

08:00  Otevření konferenční místnosti
  Technická zkouška (pro přednášející)

09:00  Zahájení konference
  Úvodní slovo

Petr Krištuf

09:30–11:00 1. PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE: “BIG DATA”

Marek Vlach, Balázs Komoróczy, Michaela Zelíková, Stanislav Sofka, Václav Smrčka
Projekt výzkumu protohistorických komunit “markomanské” sídelní zóny na půdorysu “větších“ dat

Martin Košťál, Vilém Duha
Archeologická „OpenData“ ve 3D

David Cigánek
Dokumentace akcí a nálezového materiálu v systému správy sbírek MUSEION

Ondřej Švejcar, Stefan Eichert, Jan Hasil
MEDCEM: VRE pro mezinárodní sdílení dat o středověkých pohřebištích

David Novák (a kol.)
Archeologický informační systém ČR (AIS CR) – novinky ze světa digitální infrastruktury

Diskuze

15:00  Technická zkouška (pro přednášející)

16:00–18:00 2. PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE: ARTEFAKTY A JEJICH DATA 

Peter Demján
Počítačom podporovaná archeológia: Limity človeka a stroja pri digitálnom spracovaní veľkých ke-
ramických súborov

Dora García Patzán, Milan Kováč
Skúsenosti s použitím laserového profilovača keramiky (LAP) pre potreby upresnenia datovania 
predklasickej keramiky z lokality Uaxactun, Guatemala

Filip Prekop
Laserový profilovač ve službách NPÚ, ú.o.p. v Lokti

Vojtěch Nosek, Markéta Havlíková
Optické metody a jejich aplikace v dokumentaci bronzových artefaktů

Bernard Pavlovič
Digitálny depozitár AÚ SAV

Diskuze

18:30–19:30 Panelová diskuze “Archeologická výuka a konference za časů korony”

Peter Tóth – Vojtěch Nosek (a kol.)
DELTA - learning to excavate in digital age 

Petr Krištuf, Klára Šabatová, Peter Tóth, Peter Demján
1/ Jak probíhá aktuální výuka archeologie na MU a ZČU?
2/ Synchronní nebo asynchronní distanční výuka?
3/ Jaké jsou výhody distanční výuky a které postupy se osvědčily?
4/ S čím se v distanční výuce musíme poprat?
5/ Jak připravit dobrou online konferenci? Zkušenosti z organizace EAA 2020.

19:30–00:00 Online Společenský večer

P R O G R A M
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 5. 11. 2020 / ČTVRTEK

Meeting ID: 976 1043 8123 (nebo: https://cesnet.zoom.us/j/97610438123)

08:00  Otevření konferenční místnosti
  Technická zkouška (pro přednášející)

09:00–11:30 3. PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE: ARCHEOLOGIE Z NEBE I. (DPZ) 

Martin Gojda
Obranná linie z napoleonských válek v dolním Poohří ve světle dálkového průzkumu

Jan John
Využití bezpilotních letounů pro dokumentaci mohylových pohřebišť

Marek Kalábek
Letecká prospekce na střední Moravě

Jakub Havlík, Vendula Dědková, Hana Havlíková, Jan Krčál, Aude Tsuvaltsidis
Dálkový průzkum Země a studium topografických map: Přípravná fáze intenzivních povrchových 
sběrů ve středním povodí Surchandarji (jižní Uzbekistán)

Marek Vlach, Balázs Komoróczy, Jozef Sedláček, Michaela Zelíková
Využití multispektrálního snímkování při dálkovém průzkumu protohistorických lokalit ve středním Podyjí

Ondřej Malina
Archeologická evidence a plužina zaniklých (středověkých) vsí. Možnosti systematického zpracování 
fondu vybraných lokalit z dat LLS

Ondřej Malina, Pavel Malík, Miloš Tejkal, Jan Večeřa, Michal Zezula
Použití vrstevnic při vizualizaci digitálního modelu reliéfu jesenické montánní krajiny

Linda Gálová, Tibor Lieskovský, Peter Bisták, Ján Zachar
Pokračovanie projektu laserového leteckého skenovania územia Slovenskej republiky a jeho využitia 
pri ochrane archeologického dedičstva

Diskuze

14:00  Exkurze

15:00  Technická zkouška (pro přednášející)

16:00–18:00 4. PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE: ARCHEOLOGIE Z NEBE II. (ANALÝZA DAT)

Martin Kuna, Roman Křivánek
Netradiční zpracování magnetometrických dat: průzkum sídliště mladší doby bronzové v Březnici

Lenka Pechová
Prístupové cesty na hradisko v Prašníku a jeho potenciálna funkcia v regióne v staršej dobe bronzovej

Richard Bíško, Aleš Navrátil, Tomáš Tencer
Hradisko Tabulová hora u Klentnice a jeho opevnění

Přemysl Mácha, Lenka Tlapáková
Možnosti využití ArcGIS Pro v transdisciplinárním výzkumu

Adam Pažout, Michael Eisenberg
The Territory (chora) of Hippos: Its Settlement Dynamics and Development as Seen through Spatial 
Analytical Methods

Michal Dyčka
Na kopci, u brodu a nebo někde mezi, umístění prvků systému Limes Romanus ve světle prostorových analýz

Diskuze

18:30–19:30 Ricardo Fernandes
  Keynote lecture

19:30  Zakončení konference
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