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Předložená bakalářská práce se zabývá kostěnou industrií, v teoretické i experimentální 

rovině, a následnou traseologickou analýzou autorkou vyrobených kostěných jehel.  

Cíle práce jsou jasně shrnuté v úvodní kapitole práce. Prvním cílem je literární rešerše, která 

má seznámit čtenáře s obecnými informacemi o traseologii, experimentální archeologii a 

typech kostěných nástrojů. Druhým cílem je experimentální práce autorky a následně 

pozorování traseologických stop na používaných nástrojích.  

V první části se autorce zdařile povedlo nastínit stav traseologického výzkumu kostěné 

industrie, ale také experimentální archeologie kostěné industrie nebo zpracování kůže 

v celosvětovém měřítku. Informace získané z této rešerše pak úspěšně použila ve své 

experimentální části (např. u činění kůže mozkem nebo výroby kostěných jehel a šídel).  

Práce je členěna na úvod, teoretickou část, praktickou část, závěr, seznam použité literatury, 

internetové zdroje a seznam ilustrací. Po formální a slohové stránce je text srozumitelný a 

dobře čtivý. Text je doplněn také četnými ilustracemi a fotkami autorky, které jsou důležité 

pro dokreslení celkového obrazu daného tématu. Autorka ve své práci cituje téměř 70 

(českých i zahraničních) literárních zdrojů, které jsou doplněné 20 internetovými zdroji. 

Literární i internetové zdroje jsou správně citovány, i když v některých případech dochází k 

nejednotnosti citací.  Také u obr. 7, 8, 9 a 21 chybí odkaz na autora.  

Autorka práce se seznámila s pracovním postupem při vyhodnocování traseologických stop 

v traseologické laboratoři HMČ PřF UK, co bylo nutné pro zdárné vyhodnocení 

experimentální činnosti, kterou by autorka chtěla dále rozvíjet ve své diplomové práci.  

Výsledky analýzy jsou vhodné doplněné také obrazovou přílohou a následně následuje 

zhodnocení a shrnutí celé práce.  

Předložená práce je velmi zdařilá a autorka prokázala „zapálení“ pro téma práce ale také 

kritické myšlení a uvědomění si možných úskalí své práce (s. 16, s. 65).  Oceňuji také 

nadstandardní nasazení a přístup k experimentální části.  

Práci splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě 

s hodnocením výborně.  

 

Doplňující dotazy: 

1. Jak byste postupovala při uplatňování microwear analýzy do praxe? Kolik dalších 

experimentálních typů nástrojů a odlišných typů materiálů byste chtěla vyzkoušet?  

2. Jaké změny na nástrojích budou přítomné při postdepozičních procesech?  

3. Jaké instituce plánujete oslovit pro možné zapůjčení artefaktů?   
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