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Věc: posudek na disertační práci Mgr. Lindy Hroníkové „Traseologická analýza neolitické 
štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice, 245 s. textu, příloh tabulek, 
fotografií a obrázků (část umístěna přímo v textu)“ 
 
Práce Mgr. Lindy Hroníkové je přínosně zvoleným tématem. Pro dané období podobné 
analýzy chybí. Z pohledu archeologie je téma možná pojato příliš široce, což však jistě 
vyhovuje nejen antropologické orientaci práce, ale i požadavku komplexního traseologického 
zkoumání, které tato disciplina vyžaduje (autorka uvádí na s. 6). I přes vědomí tohoto 
východiska je z mého pohledu patrná mírná disproporce v hloubce záběru jednotlivých částí 
práce. Zatímco témata antropologická jsou postavena na základě nejnovější literatury 
(příkladem může být především genetický rozbor pohřebiště Vedrovice zveřejněný a autorkou 
citovaný v časopise Vesmír), v charakteristice neolitu jsou používány starší práce, které se 
sice dobře vyjadřují k tématu, jak práce potřebuje, ale byly možná již mlčky překonány. To 
však není problémem autorky, ale samotné archeologie. 
 
V úvodní části (s. 8-30) autorka výstižně popisuje vývoj traseologie. Používá zahraniční 
literaturu a přibližuje problematiku slohově vyzrálým způsobem nezasvěcenému čtenáři. 
Pravopisný nedostatek na s. 15 (výsledky vedli) je skutečnou výjimkou v rámci celé práce 
(jinou drobností je neodstraněné opakování slova „nebyly“ na s. 185). I tento kompilační 
přehled je tedy velmi přínosný a svědčí o autorčině přehledu v dané problematice.  
 
V části „metodika“ (s. 31-62) autorka popisuje postup a zásady microwear analýzy, funkční 
projevy na artefaktech i problém verifikace výsledků. Je zajisté předností, že autorka 
absolvovala v Leidenu tzv. blind testy. Text je opět velmi kompetentní, takže drobností 
k diskuzi může být snad jen to, zda experimentální středisko Lejre skutečně pokrývá svojí 
činností 10 tis. let dánské prehistorie a historie (s. 60) nebo pouze tisíc jejích let (zabývá se 
severskou dobou železnou). 
 
V části „kontaktní materiál“ (s. 63-95) autorka velmi zeširoka seznamuje se surovinami, které 
mohly být předmětem zpracování prehistorickými nástroji.  
 
Část charakterizující neolit (s. 97-109) a jeho industrii (110-118) obsahuje některé dílčí 
nepřesnosti. Už význam slova „neolit“ neevokuje pouze slovo „nový“ (s. 97), ale význam celé 
složeniny „nový kámen“ má dokonce vztah k tématu práce (vedle nově masivně broušeného 
kamene jsou užívány „staré“ štípané nástroje). Z konkrétních nepřesností lze uvést ty 
křiklavější (na s. 103 je uveden obchod s otroky) po ty objektivně diskutabilní (vzniká 
skutečně po neolitu nadhodnota/nadbytek?) až po ty, které opět mají užší vztah k dané práci 
(na s. 116 BI motyky vhodné pro kopaničářský způsob nejstarších zemědělců nebyly 
zemědělskými nástroji, jak ostatně zjistila traseologie, i když to v roce 1948 uváděl J. Filip). 
Také lze určitý nedostatek spatřovat v popisu pouze počátku neolitu (do kultury s lineární 
keramikou), třebaže vlastní analýzy se týkají i lokalit kultury s vypíchanou keramikou 
(Mšeno, Miskovice). 
 
Je evidentní, že hlavní přínos práce leží v popisu samostatné badatelské práce autorky na poli 
traseologie vybrané neolitické štípané industrie (s. 119-186). Především, materiál pro analýzu 



byl typově dobře zvolený (dvě sídliště kultury s lineární keramikou jako srovnávací lokality, 
pohřebiště a sídliště kultury s vypíchanou keramikou). Dále jako vhodné se ukázalo 
demonstrovat vývoj možností traseologie na reinterpretaci štípané industrie z Bylan R. 
Tringhamovou. Za zcela objevná považuji tato zjištění: 
1. Na našich lokalitách mírně převládají úštěpy bez pracovních stop. Sama tato skutečnost by 
měla vést k dalšímu bádání směrem k prostorové analýze těchto zjištění (vytváří tato 
skutečnost možnost prostorové interpretace na uvedených sídlištích?) nebo možnostem 
funkčního výkladu (proč nebyly použity i zbývající úštěpy a čepele?). Autorka učinila i 
zajímavá srovnání s výsledky ze zahraničí, a to nejen pro neolit, ale i předchozí období. Už 
tento postup ukázal, že srovnání lokalit si definovalo svoje některé parametry, pokud se však 
nevyskytují tato hlediska u všech analyzovaných lokalit, tak porovnání ku škodě věci není 
možné. Otázkou je samozřejmě i exaktnost v přístupu jednotlivých přeshraničních autorů. 
Právě snaha porovnat výsledky jistě časem povede k zavedení traseologických standardů. A 
tomu jistě přispívá i tato práce. 
2. Artefakty různého stupně analyzovatelné tvrdosti jsou zastoupeny rovnoměrně. Možná jde 
o očekávaný výsledek, ale bylo nutno jej potvrdit. 
3. Specifikace kontaktního materiálu a neolitický kontext analýz. Je jistě zajímavé a přínosné 
zjištění hlavních kontaktních neolitických materiálů. Domnívám se, že výsledky jsou velmi 
zajímavé i pro porovnání vlivu postdepozičních procesů, kde bych hledal důvody kolísání 
kontaktních materiálů spíše než v neolitické skutečnosti. Velmi zajímavé jsou autorčiny 
pokusy o interpretaci, zde ve velmi vyzrálé podobě. Silné využití štípané industrie pro práci se 
dřevem či rostlinami skutečně podporuje představu „doby dřevěné“, přestože kamenné 
artefakty pro nás asi nepřestanou být periodizačním kriteriem (dobou dřevěnou by totiž byl 
celý pravěk). Rovněž úvahy o ojedinělém výskytu lesku srpových čepelí v sídlištním kontextu 
vede jistě k výkladu, že tyto čepele zůstaly uloženy jinde, ať už záměrně u polí nebo v jiných 
kontextech vytvořených postdepozičními procesy. To se jistě může týkat i dokladů artefaktů 
využitelných k lovu, zde pozor na interpretaci (s. 185), že z toho lze odvodit převahu 
zemědělství v neolitu (co když hroty šípů zůstaly v krajině mimo sídliště?, z hrobů je totiž 
známe), navíc autorkou evidované zpracování kůží neolitickou štípanou industrií lov může 
dokládat spolu se zpracováním kůže domácích zvířat, kosti divokých zvířat také známe ze 
sídlišť). Skutečnost, že na neolitické štípané industrii nejsou doklady jejího kontaktu s hlínou 
není překvapivá, protože k ní sloužily jiné než štípané nástroje. 
4. Zjištění pracovní aktivity. Dle autorky se nejčastějším ukázalo být řezání a krájení (s. 185), 
což u uvedeného typu nástrojů lze očekávat asi nejčastěji. Zajímavými jsou zjištění o 
intenzivním používání nástrojů až do jejich zničení. Opět pozor na interpretaci. Může to 
skutečně dokládat hospodaření se vzácnou komoditou (s. 186), ale proč by zůstaly nevyužity 
zbylé neopotřebené úštěpy a čepele? Byly tvarově méně využitelné? Za podstatné rovněž 
považuji zjištění, že spíše převažovaly případy využití více hran jednoho nástroje k různým i 
identickým aktivitám (s. 185).  Škoda, že autorka tuto skutečnost blíže nesumarizuje. Z údaje 
využití více hran nástroje lze totiž vyvodit přechodné upevnění jako např. ta, která autorka 
uvádí na straně 95.  
 
Tím se dostávám k diskuzi o problémech pojetí experimentu se štípanými nástroji. Již na s. 25  
autorka uvádí používání nástrojů při experimentu po dobu 10 až 77 min. a to bez speciální 
rukojeti. Také všechny fotografie jejích experimentů zobrazují držení nástrojů ve volné ruce. 
To rozhodně ovlivňuje danou činnost a tedy i vznik opotřebení na nástrojích. Problém 
novodobého experimentu lze rozdělit na dva neznámé parametry: 
a) jak dlouho je nutno s nástrojem pracovat, aby stopy byly autentické? 
b) jak byl nástroj upevněn? 



K bodu a): Přestože je na nástrojích z Bylan patrné intenzivní využívání až do jejich zničení, 
nemusí to nic vypovídat o délce práce s nimi. Opotřebení i zničení může být i výsledkem 
krátkodobé rasantní činnosti. Problém není dále řešitelný, a proto je nutno spokojit se se 
skutečností, že pro traseologickou analýzu jsou stopy experimentální činnosti dostačující. 
K bodu b): Upevnění nástroje úzce souvisí s jeho výkonem i případným zničením. Upevnění 
v rukojeti (krátkodobé i dlouhodobé) umožňuje pracovat v kratším čase s větší intenzitou. 
Těchto parametrů si je autorka vědoma (na s. 71 uvádí sílu, intenzitu a energii jako 
nezanedbatelné veličiny, na s. 62 uvádí nutnou simulaci podmínek srovnatelných s těmi v 
prehistorii), ale blíže je ve své práci nediskutuje a nezdůvodňuje. Na jiném místě (s. 63) 
uvádí, že cílem experimentů byly tvorba vzorníku a nabytí potřebných vědomostí. V případě 
experimentu však jde spíše o dovednost nebo zkušenost. A jejich podcenění může 
diskvalifikovat nejen samotný výsledek experimentu, ale i kvalitu zmíněného vzorníku. 
Znovu podotýkám, že pokud i použití nástrojů ve volné ruce zanechalo dostatečné pracovní 
stopy, je experimentální činnost zřejmě dostačující. Rukojeť však může ovlivnit i úhel, pod 
kterým nástroj pracuje a namáhá možná jiné části ostří. 
 
Přes uvedené detaily či metodické problémy je přínos práce zjevný, což autorka eviduje na s. 
187-188 jako splnění cílů svojí práce. Jako hodnotitel se připojuji. Práce je pro mne 
obohacením a dle mého názoru ukazuje další možnosti výzkumu. Výzkumu nesnadného, 
protože leží na pomezí humanitních a přírodních věd (s. 31). 
 
Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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