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     Disertační práce Mgr. Lindy Hroníkové je věnována problematice mikroskopické analýzy 

pracovních stop na štípaných artefaktech z vybraných lokalit mladší doby kamenné 

v Čechách. Tento druh analýzy, dnes označované jako traseologická analýza se stal nedílnou 

součástí zpracování archeologických artefaktů. Když v padesátých letech 20. století uvedl do 

archeologie tehdy novou metodu ruský badatel Sergej Aristarchovič Semjonov, setkal se 

nejprve s výrazně negativní odezvou zejména v prostředí svých ruských kolegů. Archeologie 

nechtěla uznat metodu za opravdu vědeckou, Semjonov si dokonce vysloužil označení 

„šarlatán“. Teprve po překladu jeho práce Pervobytnaja technika do angličtiny je možno 

uvažovat o vzniku traseologie v mezinárodním měřítku. Archeologie byla díky této metodě 

obohacena o další možnosti studia ekonomických aktivit pravěkých společností, s použitím 

traseologické metody došlo rovněž k odstranění někdy letitých a velmi zažitých představ o 

způsobu využití některých (nejen) štípaných artefaktů. Pro názornost například teprve 

traseologie ukončila představy o takzvané osteo-donto-keratické industrii podle R. Darta, 

vyloučila použití broušených artefaktů jakožto zemědělského nářadí, použitého při přípravě 

půdy a pod. 

     Problematikou vývoje této metody, jejího odvození od trasologie kriminalistické (současně 

s vysvětlením „kosmetické úpravy“ v terminologii trasologie na trseologie), se L. Hroníková 

zabývá v úvodních kapitolách. Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice není zatím 

traseologická metoda aplikována v širším měřítku, považuji za nanejvýš užitečné, že se 

autorka práce věnuje této základní problematice opravdu podrobně a pečlivě.  

     Stejně podrobně je v další kapitole věnována pozornost metodice analýzy pracovních stop 

opět se zevrubným popisem všech základních fází tohoto druhu analýzy. Autorka práce 

popsala kategorie analýzy, připomíná mnohé, obvykle archeologií méně používané termíny a 

definice, což opět považuji za vhodné a užitečné, pokud budeme věřit, že i v podmínkách 

české archeologie najde aplikace mikroskopické analýzy pracovních stop na různých druzích 

artefaktů širší uplatnění. 

     Na tomto místě je třeba poznamenat, že autor tohoto hodnocení práce L. Hroníkové určitou 

dobu rovněž věnoval část svého badatelského úsilí aplikaci traseologie. Může proto zcela 

odpovědně prohlásit, že zapojení této metody do obecného rámce archeologického bádání 

vyžaduje nemalé finanční prostředky na pořízení odpovídajícího přístrojového vybavení, ale 



rovněž obrovské množství času na teoretickou přípravu i na praktické složky metody, do níž 

(viz dále) neoddělitelně patří rovněž aplikace experimentu, bez něhož je kompletní provedení 

traseologické analýzy prakticky nemožné. 

     V práci L. Hroníkové najdeme i tuto problematiku, tedy využití experimentu za účelem 

opatření nezbytného srovnávacího materiálu pro jednu z fází vlastní analýzy. Archeologickou 

veřejnost lze z hlediska respektování využití experimentu v archeologii rozdělit na několik 

základních skupin. Setkáme se jednak se striktním odmítnutím použití této metody, stejně 

jako s jejím (někdy přehnaným) kladným přijímáním. Pro průběh a finální fázi traseologické 

metody je ovšem zařazení experimentů naprosto nevyhnutelné. Tak také experiment autorka 

práce prezentuje a popisuje průběh některých vlastních „experimentálních“ pokusů. Teprve 

vlastní podíl v takových aktivitách umožní pochopit jejich smysl i velmi pozitivní dopad na 

„archeologické myšlení“. Autor tohoto posudku před lety provedl sám praktické pokusy 

s replikami neolitických srpů, tehdy rovněž „pouze“ za účelem získání srovnávacího 

materiálu pro následnou traseologickou analýzu. Dopad osobní zkušenosti s prací s tímto 

pozoruhodným vynálezem pravěku na další odbornou i pedagogickou činnost se v uplynulých 

letech opakovaně projevil zásadně pozitivně. 

     Autorka se v další části práce věnuje také jakési protistraně v procesu využití kamenných 

štípaných artefaktů – kontaktním materiálům.  Jednotlivé druhy uvádí v antropologickém 

kontextu a připojuje podrobnou charakteristiku pracovních stop. Tuto kapitolu je znovu 

možno označit za velmi užitečnou pro propagaci využití traseologické metody a věřit, že 

může být dobrým východiskem pro všechny další potenciální aplikace uvedené metody. 

     Druhá část disertační práce se zabývá analýzou konkrétní neolitické kamenné industrie. 

V úvodu však autorka připomíná základní charakteristiky neolitu obecně i konkrétně 

v podmínkách území České republiky. Zde by bylo možno poněkud polemizovat o smyslu 

zařazení této problematiky do (podle názvu) jinak zájmově koncipované disertační práce. 

Mnohé informace zde uvedené jsou pouze opakováním současných znalostí o vývoji raně 

zemědělských společností, které najdeme v mnoha publikacích. I proto připomínám, že 

v seznamu použité literatury chybí poslední zevrubnější zpracování tématu českého neolitu 

(Pavlů (ed.) Zápotocká: 2007 Archeolgie pravěkých Čech/3 Neolit), kde je např. komentář 

k současným názorům na pojem neolitická revoluce (dnes je spíše používán pojem 

neolitizace), stejně jako přehled aktuálního stavu bádání o českém neolitu.(např. s údaji o 

maximálních rozměrech rondelu, objeveného na území ČR apod.!). Také podkapitolka 1.2.6. 

Neolitické nekropole neodráží současný stav bádání.  Tyto poznámky nechť jsou chápány 



pouze jako upozornění na aktuální stav popisovaných skutečností, pokud již tyto byly do 

rámce disertační práce zahrnuty.  

     Těžištěm disertace je pochopitelně kapitola 3., věnovaná deskripci lokalit (možná opět 

trochu navíc širší informace o historii a deskripci lokality). Zásadní (pro autorku práce) 

bezpochyby zůstává vlastní traseologická analýza a její výsledky. Zde spatřuji největší 

význam předložené práce, který však patrně plně může ocenit pouze sama autorka, která je 

prováděla. Mikroskopická analýza je časově velmi náročný proces, který (ne)končí stiskem 

spouště fotoaparátu. Tomu ovšem předchází dlouhá fáze přípravy artefaktu (viz čištění) a 

umístění pod optiku mikroskopu v tom nejsprávnějším úhlu, v té nejsprávnější poloze. Svůj 

čas žádá i zaostření a pozorování povrchu nástroje, až do okamžiku objevení stop, které 

příslušný badatel nemůže chtít vidět podle dříve studovaných mikrofotografií ve statích 

kolegů – traseologů, ale musí je skutečně vidět pouze on sám! Z tohoto důvodu není možné 

ani verifikovat závěry, ke kterým L. Hroníková v konečné fázi analýzy dochází, protože by 

bylo nejprve třeba projít naprosto stejným procesem, kterým prošla v přípravě disertační práce 

ona sama. Autorka práce absolvovala velmi kvalitní teoretickou přípravou pod vedením A. 

van Gijn v traseologické laboratoři na Univerzitě v Leidenu, mohla využít velmi dobře 

přístrojově vybavenou laboratoř na FHS v Praze, což opravňuje k plné důvěře v publikované 

výsledky analýzy. Je třeba ocenit úsilí o rozmnožení materiálu z lokalit českého neolitu, které 

prošly touto složitou procedurou mikroanalýzy pracovních stop, jež posouvá možnosti 

archeologie ve směru pochopení významu a funkce kamenných artefaktů a viditelněji 

rozkrývá škálu a průběhy každodenních aktivit tehdejší společnosti. 

     Disertační práce L. Hroníkové je vybavena četnou foto i další dokumentací ve vysoké 

kvalitě. Obsahovou i formální stránku práce lze hodnotit velmi pozitivně. Po menších 

úpravách možno práci jednoznačně připravit k publikaci  Ze všech výše uvedených důvodů 

doporučuji disertační práci L. Hroníkové k dalšímu řízení 
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