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Anotace kurzu
Tvorba dokumentace je nedílnou součástí archeologického výzkumu. Kresba, skica, náčrt, plán a
mapa jsou nosiči informace o stavu a průběhu terénních prací. S rozvojem informačních technologií a
zejména nových metod sběru prostorových dat se datová základna pro archeologický výzkum
znatelně rozšířila a badatelé získávají nové druhy dat, která jsou detailnější, objektivnější a přinášejí
nové úhly pohledu na archeologickou lokalitu.
Cílem kurzu je úvod do základů geotechnologií, moderních metod, které slouží ke sběru, analýze,
syntéze a vizualizaci prostorových dat. Mezi geotechnologie patří geodézie‐zeměměřictví, kartografie
‐ mapování, sběr souřadnic pomocí GPS, geografické informační systémy (GIS), metody dálkového
průzkumu Země (DPZ), pozemní a letecké laserové skenování (LIDAR), fotogrammetrie a mapové
aplikace v prostředí internetu – mapové servery. Vyjmenované obory se vzájemně doplňují a sebraná
data si předávají k dalšímu využití, k analýzám a získávání informací ‐ odpovědí na definované otázky.
V rámci kurzu se studenti seznámí se základní teoretickou částí jednotlivých geotechnologií a jejich
praktickými aplikacemi v archeologickém výzkumu. Po absolvování tohoto základního kurzu by
studenti měli být schopni orientovat se v dokumentačních metodách, znát jejich základní principy a
postupy. Důraz je kladen na praktické aplikace a zejména na dovednosti definovat základní otázky
týkající se dokumentačních metod v archeologickém výzkumu. Internetové stránky předmětu ‐
http://bruna.geolab.cz/vyuka/egy.
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