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Diplomová práce kolegyně Nikoly Smidovčinové patří k dílům, na které se posudky píší velmi dobře. 

V realizovaném projektu je vidět velký kus odvedené práce, který autorka dokázala i kvalitně textově 

zpracovat. 

Nikola se již ve své bakalářské práci věnovala kostěné industrii (kostěné jehly a šídla) z hlediska 

traseologie, nyní zužitkovala své předchozí zkušenosti jak z traseologie, tak archeologického 

experimentu v archeologicky atraktivním tématu, kterým jsou artefakty morfologicky označované jako 

brusle. 

Na začátku práce terminologicky vymezuje brusle a tzv. brusle, a tím se jako traseoložka distancuje od 

pouhého morfologického určení těchto artefaktů. Nutný kontext – specifika experimentu v archeologii 

a experimentální archeologie, vývoj traseologické analýzy na kostěné industrii - autorka oproti 

bakalářské práci upravila, zhustila a doplnila, i zde je vidět pečlivá práce nikoliv pouhé přebírání již 

dříve hotového textu. Opřít se v této teoretické části mohla i o článek z Živé archeologii, jehož je 

spoluautorkou a který shrnoval poznatky z její bakalářské práce plus další doplnění. 

Do teoretické části zařadila i pojednání o klimatu z doby, ze které pochází některé z analyzovaných 

artefaktů a dála také úvahy o výhodách bruslení pro jedince i společnost (fitness). A samozřejmě i 

podrobné uvedení do dosavadního stavu poznání při interpretaci artefaktů jakožto bruslí. 

V praktické části oceňuji důkladné a zasvěcené popsání vlastního experimentu, který si, jak už to 

v experimentální archeologii bývá, vyžádal kreativní a nekonvenční přístup a zároveň používání 

common sense. Už samotné získání materiálu pro tento experiment nebylo snadné. Je škoda - a toto 

autorka samozřejmě nemohla ovlivnit - že loňská zima nepřála provedení experimentu přímo 

s bruslením (s. 42). Ne kvůli samotné traseologické analýze, neboť podmínky bruslení byly pro 

potřeby analýzy simulovány dostatečně, ale kvůli vyzkoušení si bruslení na kostěných bruslích 

v praxi. Pokud příští zima vykouzlí alespoň na pár dnů zamrzlé rybníky, nabídla se už řada zájemců, 

kteří si chtějí tento netradiční zážitek vyzkoušet. Použití experimentální kostěných bruslí přímo na 

zamrzlé hladině může přinést nové poznatky ohledně efektivity pohybu, vlastností bruslí, jejich 

trvanlivosti apod. – a bude předmětem samostatné studie. 



Výsledná traseodata předkládá autorka v přehledném souhrnu v závěrečné tabulce. Možná by bylo 

ještě dobré pod tabulku polopaticky vypsat to klíčové z těchto dat, tj. u kolika artefaktů z bruslí 

souboru můžeme podle sledovaných kritérií předpokládat využití při bruslení či jako skluznici. Bylo 

by to čtenářsky přívětivější. 

K celkové podobě práce: 

 Text je čtivý a přitom psaný odborným stylem. Gramaticky a stylisticky je čistý, vyskytuje se 

pouze minimum překlepů. Stylistické připomínky uvádím pro autorku v poznámce pod čarou.
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Na s. 55 a  s. 57 patrně nebylo aktualizováno číslo obrázku  – obr. XX a  XC. Na s. 5 by odkaz 

na knihu Robertsonové stačil ve stejném odstavci jednou a ne dvakrát. 

 Dlouhý a reprezentativní seznam literatury a internetových odkazů. 

 Poznámky pod čarou dokládají autorčin široký záběr znalostí z různých oblastí antropologie. 

 Pochvalu si zaslouží i grafická stránka práce – fotografie i obrázky, včetně vytvoření makety 

boty na brusli. V neposlední řadě chválím velmi pěkný katalog artefaktů v příloze. 

 Připomínky mám pouze k podobě Obsahu, ze kterého „vypadly“ některé názvy kapitol a 

podkapitol (zřejmě přílišná důvěra v automatickou službu MS Word). 

 

Do diskuse: 

s. 3 Jak by autorka vysvětlila, že krajinu našich prapředků můžeme rekonstruovat mmj. i díky 

paleontologickým datům? 

s. 23 Stopy po práci jsou dle dosavadních experimentů podobné stopám po práci s ledem – nemůže i 

tato skutečnost stát za problematickým určením skutečných bruslí? 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 

V Praze dne 12. 7. 2016 

                                                           
1
 Například s. 12 „Mezi nejhojněji zastoupené postneolitické lokality našeho území, na kterých byly brusle 

nalezeny, patří…“, s. 25 1)…, jichž se hypotéza týká. 


