PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
narozen 1954 v Praze
Vzdělání a kvalifikace
1973–1978
FF UK Praha, obor prehistorie – dějepis (prof. J. Filip)
1977–1978
stáž na univerzitě v Bělehradě zaměřená k tématu diplomové práce
„Zpracování mědi v kulturách neolitu a eneolitu jihovýchodní Evropy“
1979
PhDr., „Vývoj a funkce rané metalurgie mědi na Balkáně a v karpatské
kotlině“
1994
Univerzita v Cambridge, 2 měsíce
1997
Univerzita v Berkeley, Kalifornia, 1 měsíc
1999
CSc., „Archeologický průzkum povrchovými sběry“
Zaměstnání
1979–1980
1980–1985
1986
1986–1990
od 1990

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Archeologický ústav ČSAV Praha (studijní pobyt, interní aspirantura)
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.
Archeologický ústav AV ČR, Praha

Členství
1990–2005
1992–2000
1992–2005
1996–2005
od 1998
od 2002
od 2002
od 2005
od 2005
od 2006
od 2006
od 2006

člen vědecké rady ARÚ
člen redakční rady Archeologických rozhledů
vedoucí oddělení prostorové archeologie
člen grantové komise při MK ČR
člen hodnotitelské komise institucionálních výzkumných záměrů MK ČR
člen oborové rady doktorského studia archeologie na FF UK v Praze
člen redakční rady Památek archeologických
zástupce ředitele ARÚ
člen Českého komitétu archeologického mezinárodní unie UISPP
člen oborové rady doktorského studia archeologie na FHS ZČU v Plzni
zastupuje ARÚ ve výboru EAC (Europae Archaeologiae Consilium)
člen nominačního výboru Evropské asociace archeologů (EAA)

Vědecká činnost
Archeologická teorie a metoda, užití počítačů v archeologii, databáze, geografické
informační systémy, krajinná a sídelní archeologie, nedestruktivní metody terénního
výzkumu, doba bronzová. Terénní výzkumy v lokalitách např. Únětice, Tursko,
Hostivice, Roztoky, Anuradhapura (Srí Lanka), Říčany, povodí Vinořského
a Mratínského potoka, Dřevčice, na Brandýsku, Vnější Hebridy (Skotsko), Jalovice, …
Pedagogická činnost
1992
FF UK Praha (1/2 semestru, výběrová přednáška)
1996
SU Opava (semestr, výběrová přednáška)
1997
SU Opava (semestr, výběrová přednáška)
1998
FF UK Praha (1/2 semestru, výběrová přednáška)
1998–2001
ZU Plzeň (externí učitel)
2002–2003
FF UK Praha (semestr, výběrová přednáška)
2004–2006
člen oborových rad doktorského studia, vedení diplomových (1)
a doktorských (5) prací

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
e-mail: kuna@arup.cas.cz
teze: http://www.avcr.cz/data/vzdelavani/dsc/udeleni/kuna_teze_dsc.pdf
Název disertační práce:
Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle
Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na
vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení destruktivního
zásahu do terénu. V rámci archeologie se jedná o originální metodu, která si plně
získala pozornost nejen naší, ale i světové odborné veřejnosti. Pan doktor Kuna patří
k předním osobnostem české archeologické vědy.
Získal vědecký titul „doktor historických věd“.

