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   Předložená práce se věnuje progresivní disciplíně na pomezí antropologie a archeologie – 

traseologii. Jejím tématem je v širším kontextu kostěná industrie, v užším vymezení  

traseologická (use-wear) analýza kostěných jehel. 

  Oceňuji již samotný výběr tohoto tématu, protože jde o problematiku, která se sice poslední 

čtvrtstoletí nese na stoupající vlně zájmu badatelů v řadě zemí, ale zatím až na izolované 

práce se jí na našem území nikdo soustavně nevěnuje. Tuto mezeru jsme se rozhodly částečně 

vyplnit a publikovat text o vývoji a současném stavu poznání traseologie na kostěné 

industrii. Článek vychází z teoretické části této bakalářské práce a již byl přijat do 

recenzovaného časopisu REA – Živá archeologie. 

  V této souvislosti je třeba zmínit, že studentka pro teoretické ukotvení své práce 

prostudovala poměrně rozsáhlý seznam převážně cizojazyčných publikací (téměř 70 titulů),  

plus texty na dvou desítkách internetových serverů. 

  Po uvedení do historie a současnosti traseologické disciplíny následují v bakalářské práci 

kapitoly o povaze experimentů, které jsou nedílnou součástí práce traseologa. Opomenuta 

nejsou ani možná úskalí této metody (s. 16). Vzhledem k zvolené analýze kostěných jehel se 

autorka zaměřila více na problematiku měkčení a propichování kůže (kvituji připomenutí 

českého experimentu s „ötzkami“, s. 24 a 30) a stromové kůry a tvorby samotných jehel a 

šídel. 

  Prezentované informace autorka koriguje s poznatky z vlastní experimentální činnosti, díky 

které poznala proces tvorby traseologických stop, tvorby nástroje i úpravu kontaktních 

materiálů od začátku do konce – viz připojené fotografie z experimentů, zejména sugestivní 

snímky činění kůže mozkem, obr. 37 a 38 na str. 49. Tyto snímky oživují psané slovo a 

poskytují čtenáři názornou představu o průběhu prováděných činností. 

   Základy traseologické analýzy si studentka osvojila v laboratoři FHS UK v Hrdličkově 

muzeu člověka PřF UK, a to nejprve na kamenné industrii. Poté již přešla na „svou“ kostěnou 

industrii – jehly použité na práci v různých časových intervalech. Bylo tak možné dobře 

sledovat vyvíjení pracovních lesků – v závislosti na kontaktním materiálu i druhu kostí, ze 

kterých byl nástroj zhotoven.  Samotné experimentování (příprava i realizace) a možná ještě 

více mikroskopická analýza si vyžádaly velké množství času a trpělivosti a samozřejmě také 

zápalu pro věc, který kolegyni určitě nechybí. 

  Ve výsledkové části autorka předkládá podobu pracovních stop na obou použitých 

kontaktních materiálech. Jejich charakteristika na recentních experimentálních nástrojích 

z kosti je signifikantní právě pro daný kontaktní materiál. Kolegyně má v plánu během 

dalšího studia využít a ověřit nabyté znalosti na kostěných artefaktech. Tyto budoucí 

výzkumy mohou obohatit dosavadní informace o životě dávných populací a rozšířit vědecké 

možnosti interpretace činností prováděných na daných archeologických lokalitách. Za tímto 

účelem bude nutné vytvořit rozsáhlejší vzorník kostěné industrie se stopami po různých 

typech kontaktních materiálů. Popis experimentální činnosti a stop opotřebení  na kostěných 

jehlách použitých na kůži a kůru chce studentka upravit  do podoby dalšího článku. 

  Formální náležitosti jsou v pořádku, stylistická a gramatická stránka je na vysoké úrovni, 

text je téměř bez překlepů a chyb. Součástí textu jsou také vhodně zvolené ilustrace a 

 (mikro)fotografie, některé z nich vyfotila sama autorka. 



   

Několik drobností bez nutnosti komentovat je na obhajobě: 

str. 1 Existence této hypotetické doby kostěné ... 

str. 3 Hlavním 

str. 4 Laboratory of Traceology v Leningradu – mělo by být buď v češtině, nebo v původním 

ruském znění 

str. 5 současná traseologie se zaměřuje na experiment a rozšíření use-wear analýzy na 

nepazourkovou industrii → NEJEN, což autorka na jiných místech říká, ale tato věta, pokud 

by byla vytržena z kontextu, by mohla být zavádějící 

str. 6 ... povrchové modifikace na kostěné industrii 

str. 14 o sobě samém a o jeho minulosti 

str. 22 Trepanaci přežilo v neolitu 9 lidí z 10 → ve větě by bylo dobré použít 

pravděpodobně/podle provedených výzkumů 

 

 

Na závěr chci ocenit nebývale vyvážený přístup studentky k tomuto projektu – jak velkou 

míru samostatnosti, například při vykonávaní experimentů, tak svědomité a časté 

konzultování teoretického rámce i mikroskopické metody. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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