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Přednášející
Stručná anotace předmětu
Cíle předmětu:
Studenti tak získají hluboký pohled do rychle se rozvíjejícího oboru aplikací fyzikálních
metod, jehož cílem je současně poskytnout jim vědomí, že fyzikální obory jsou součástí
celkového kulturního a vědeckého bohatství lidstva a jsou s ním úzce provázány, takže
přírodní a humanitní vědy nemohou být chápány jako oddělené množiny.
Obsahové zaměření:
V rámci tohoto předmětu je věnována pozornost fyzikálním metodám, zejména metodám
využívajícím ionizující záření, při výzkumu kulturního dědictví lidstva. Tyto metody jsou
zasazeny do širšího kontextu metod studia památek s důrazem na mezioborové vazby a
spolupráce.
Základní témata:
Po celkovém přehledu archeometrie jako nového vědního oboru se věnují jednotlivé
přednášky různým metodám a jejich aplikacím na výzkum památek od prehistorického světa
po současnost. Jsou při tom pokryty jak metody datování (radiouhlík, TL, OSL, ESR,
dendrochronologie a další), tak i analytické metody (INAA, XRF, PIXE, ICP-MS a další),
radiografie, zmínka je učiněna i o využití velkých dávek záření pro ochrany památek.
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