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2019
10.–12. 9. 2019
Archeologický výzkum na Masarykově nádraží v Praze. Hmotné doklady ostřelování města v raném
novověku.
Poster na konferenci Archeologie konfliktů konané v Hradci Králové (pořádáno Katedrou archeologie
univerzity Hradec Králové).
18.–19. 6. 2019
Náměstí Republiky v Praze – 23 let od prvního archeologického výkopu v ploše dnešního OC
Palladium.
Příspěvek na konferenci FORUM urbes medii aevi XVII – „Velké středověké a novověké výzkumy a co
s nimi?“ Výsledky, metodika a zpracování výzkumů z měst, vesnic a hradů konané v Technickém
muzeu v Brně (pořádáno spol. Archaia Brno, z.ú.). Spolu s J. Podliskou a P. Juřinou.
9.–10. 4. 2019
Masarykovo nádraží v Praze ‐ archeologický výzkum v letech 2017 – 2018
Příspěvek na informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2018 konaném v NM
v Praze (pořádáno Českou archeologickou společností).

2018
24. 9. 2018
První etapa archeologického výzkumu v areálu Masarykova nádraží v Praze
Přednáška pro Společnost přátel starožitností konaná v Muzeu Hl. m. Prahy.
17.–21. 9. 2018
Metalurgické pracoviště v předlokační osadě v Praze na Novém Městě (Archeologický výzkum v
Křemencově ulici)
Příspěvek na 50. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica
konané ve Valticích (spolu s J. Zavřelem).
12. 9. 2018
Historický význam území Masarykova nádraží a jak na něj navázat?
Účast na debatě (s prezentací výsledků archeologického výzkumu na Masarykově nádraží) konané v
CAMP ‐ IPR Praha, Praha 2 v rámci série odborných debat zaměřených na revitalizaci území
Masarykova nádraží.
19.–20. 4. 2018
Novověké kachle z archeologického výzkumu židovského města v Praze – Libni
Poster na mezinárodní konferenci Kachle a kachlová kamna konané v Oblastním muzeu v Mostě.
10.–11. 4. 2018
Zaniklá ves Opatovice – archeologický výzkum v Křemencově ulici na Novém Městě pražském
Příspěvek na informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2017 konaném v NM
v Praze (pořádáno Českou archeologickou společností).

2017
20. 4. 2017
Krása hliněných dýmek. Historie užívání tabáku a kouření dýmek

Přednáška v rámci druhého ročníku Muzejní akademie konané v Regionálním muzeu v Jílovém u
Prahy (v souvislosti se zde konanou výstavou Krása hliněných dýmek. Archeologické nálezy dýmek
z Čech a Moravy).
4.–5. 4. 2017
Industriální archeologie v Praze‐Libni
Příspěvek na informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2016 konaném v NM
v Praze (pořádáno Českou archeologickou společností).

2016
25. 10. 2016
Židovské ghetto v Libni z pohledu archeologie
Přednáška v rámci informačního večera „Osud Starého židovského hřbitova v Libni?“ pořádaného v
Libeňské synagoze na Palmovce v Praze‐Libni.
15. 10.–16. 10. 2016
Odraz válečných konfliktů s osmanskou říší v produkci středoevropských dýmek 18. století
Poster na kolokviu o středoevropských historických dýmkách “Pipe lost, pipe found” konaném
v rámci European Championship Slow Pipe Smoking 2016 v Nitře (Slovensko).
19. 9.–23. 9. 2016
Židovské město v Praze‐Libni v 16.–19. století z pohledu archeologických, ikonografických a
písemných pramenů
Příspěvek na 48. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica
konané v Českých Budějovicích (téma Postmedievální archeologie).
Industriální archeologie v Praze‐Libni
Poster na téže konferenci.

2015
18. 9. 2015
Počátky industrializace židovského města v Praze‐Libni v obraze písemných a archeologických
pramenů
Příspěvek na workshopu Život, práce, zábava, nemoc i smrt, prostor a čas v industriální společnosti:
Doba industrializace z pohledu archeologie, etnologie a historie konaném v Praze (pořádáno FHS UK
Praha).

2014
29.–30. 4. 2014
Židovské město v Praze 8‐Libni. Možnosti identifikace specifické etnické a náboženské komunity na
základě její materiální kultury
Příspěvek na konferenci Forum Archaeologiae Post‐Mediaevalis 2014 – Duchovní svět a hmotná
kultura novověku konané v Praze (pořádáno společností Archaia Praha o.p.s.).
8.–9. 4. 2014
Výzkum tzv. Židovské zahrady v Jungmannově ulici v Praze 1
Berounští hrnčíři ‐ 1. etapa výzkumu při Hrnčířské ulici v Berouně
Příspěvky na informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2013 konaném v NM
v Praze (pořádáno Českou archeologickou společností).

18.–19. 3. 2014
Berounská keramika před „berounským zbožím“. Nález hrnčířské pece z 15. století v Hrnčířské ulici
v Berouně
Poster na I. kolokviu o vrcholně a pozdně středověké keramice konaném v Plzni (pořádáno Katedrou
archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni).

2012
13.–14. 9. 2012
Archeologické doklady výroby vápna a stavební keramiky v Praze‐Libni v 16. století (před
výstavbou židovského města)
Příspěvek na kolokviu Doklady vápenných technologií a vápenných hmot na archeologických
nalezištích konaném v Praze (spolu s J. Zavřelem).
3.–4. 4. 2012
Zaniklé židovské město v Praze 8‐Libni (16.–20. století) – Deserted jewish town in Prague 8‐Libeň
(16th – 20th centuries)
Poster na konferenci Forum Archaeologiae Post‐Mediaevalis 2012 ‐ Sociální status a jeho projevy v
hmotné kultuře novověku konané v Praze (pořádáno společností Archaia Praha o.p.s.).

2011
29. 9.–30. 9. 2011
Dvojdílné keramické dýmky 17.–19. století z archeologických nálezů v Čechách
Příspěvek na konferenci I. konferencia – História výroby fajok a archeologických nálezov fajok
konané v Tekovskom múzeu v Levicích (Slovensko).
Jednodílné dýmky v Čechách (17.–18. století)
Poster na stejné konferenci.
29. 4.–1. 5. 2011
Heel/heelless pipes in Bohemia (17th–18th century)
Stub‐stemmed (socketed) pipes in Bohemia (17th–19th century)
Postery na konferenci 24. Tagung des Arbeitskreises Tonpfeifen 2011 konané ve Stralsundu
(Německo).

2010
2.–4. 6. 2010
Od města k předměstí a zase zpět. Archeologie Petrské čtvrti na Novém Městě pražském
Příspěvek na konferenci Forum urbes medii aevi IX – Předměstí středověkého města v prostoru
střední Evropy konané v Opavě (spolu s P. Juřinou).

2009
24.–26. 4. 2009
"Faces of angels" and other Prague pipes. New finds of 17th and 18th century clay tobacco pipes
from Prague
Příspěvek na konferenci 23. Tagung des Arbeitskreises Tonpfeifen 2009 konané v Augsburgu
(Německo).
17.–19. 6. 2009
Gotický špitál na náměstí Republiky v kontextu Nového Města pražského
Příspěvek na konferenci Forum urbes medii aevi VIII – Farní kostely, špitály a hřbitovy ve struktuře
vrcholně středověkého města a raně středověkých aglomerací konané ve Znojmě (spolu s P. Juřinou a
K. Samojskou).

8.–9. 10. 2009
Prague pipes between east and west (tobacco clay pipes from archaeological excavations)
Příspěvek na konferenci Between East and West. Relics of Pipesmoking from the territory of East‐
Middle Europe from the excavated early claypipes to the culture of artistic meerschaum‐carvings
konané v Budapešti (Maďarsko) v rámci 25th conference of the Académie Internationale de la Pipe.

2008
8.–9. 4. 2008
Kapucínský klášter na náměstí Republiky v Praze
Příspěvek na konferenci Forum Archaeologiae Post‐Medievalis 2008 – Novověká keramika (výroba,
sortiment, užití) konané v Praze (spolu s P. Juřinou, pořádáno společností Archaia Praha o.p.s.).
13.–16. 5. 2008
Zvonařská dílna na náměstí Republiky v Praze
Příspěvek na konferenci Forum urbes medii aevi VII – Surovinová základna a její využití ve
středověkém městě konané ve Křtinách.
4.–6. 12. 2008
Náměstí Republiky v Praze
Poster na kolokviu Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i
wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej (Straße, Platz und Friedhof in dem öffentlichen
Raum der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadt Mitteleuropas) konaném v Instytucie Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego ve Wrocławi (Polsko).

2007
26. 3. 2007
Svět keramických dýmek
Přednáška pro Společnost přátel starožitností konaná v Muzeu Hl. m. Prahy.
26.–28. 4. 2007
Prague tobacco clay pipes
Příspěvek na konferenci 21. Treffen des Arbeitskreises zur Erforschung der Tonpfeifen in
MuseumgoudA konané v Goudě (Nizozemí).
3. 11. 2007
Zvony a zvonice, zvonaři a zvonařství
Přednáška v Muzeu stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově (spolu s K. Kašákem – Archaia Jih
o.p.s.).

2006
21.–23. 3. 2006
Dýmky a archeologie. Nálezy z náměstí Republiky v Praze
Příspěvek na konferenci Forum Archaeologiae Post‐Mediaevalis 2006 – Hmotná kultura od konce 15.
století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech konané v Praze
(pořádáno společností Archaia Praha o.p.s.).
8.–11. 5. 2006
Východní partie opevnění Starého Města pražského a její vliv na proměny sídelní struktury

Příspěvek na konferenci Forum urbes medii aevi V – Městské fortifikace ve vrcholně středověkých
zeměpanských městech střední Evropy konané v Hainburgu an der Donau v Rakousku (spolu s P.
Juřinou, K. Hanzlíkovou, K. Kašákem, J. Valkónym).

