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Předložená diplomová práce se zaměřuje na kostěnou industrii v archeologii a to jak v teoretické, tak 
i experimentální rovině. Jedná se o cenný příspěvek k interdisciplinární problematice na pomezí 
antropologie a archeologie.

Hlavním cílem traseologické analýzy neboli mikroskopické analýzy pracovních stop je snaha
interpretovat funkci používaného nástroje, určit způsob jeho držení (tzv. hafting) a identifikovat 
kontaktní materiál. V případě předložené diplomové práce se jedná jmenovitě o kostěnou industrii, 
konkrétně o morfologicky specifický typ, tzv. brusle. 

Základy traseologické analýzy si autorka osvojila v laboratoři FHS UK v Hrdličkově muzeu člověka PřF 
UK již během svých dřívějších studií a téma velmi zdařile zpracovala nejen ve své bakalářské práci 
Kostěná industrie: Teorie, experiment a traseologická analýza (hodnocení „výborně“), ale rovněž 
v článku Kostěný nástroj, nebo ohlodaná kost? Zn. Zeptejte se traseologů, který vyšel v recenzovaném 
časopise REA – Živá archeologie v roce 2014 a jehož byla spoluautorkou. Také výsledky této 
diplomové práce se již brzy dočkají uveřejnění (článek S větrem v zádech na ledu a sněhu, jehož je Bc. 
Smidovčinová spoluautorkou, je nyní v recenzním řízení časopisu REA – Živá archeologie a nalézt ho 
můžete již brzy v dalším čísle tohoto periodika).

V této souvislosti bych chtěla v první řadě ocenit autorčinu volbu tématu. Traseologická analýza, byť 
v zahraničí v posledních desetiletích velmi populární a progresivní, je v českém kontextu stále ještě 
směrem marginálním a omezeným jen na malý okruh badatelů. Hlavní přínos této diplomové práce
tak vidím právě ve snaze dané téma u nás zpopularizovat a aplikovat na domácí materiál. 
Dále bych chtěla vyzdvihnout, že autorka se tématu nejen věnuje dlouhodobě a kontinuálně, ale 
rovněž se jí povedlo ještě před získáním magisterského titulu výsledky svého výzkumu publikovat (viz 
výše), čímž se zařadila mezi tuzemské autory zabývající se danou problematikou. 
Působivé je i množství prostudované literatury, které přesáhlo počet 70 odborných studií a to jak 
české, tak i mezinárodní provenience.
Výše zmíněné by jistě nebylo možné, kdyby autorce nebylo vlastní nejen zapálení pro vědu, ale také 
důslednost, trpělivost a vytrvalost, nezbytné to předpoklady pro vědeckou práci. 

Formálně je předložená práce členěna na úvod, teoretickou a experimentální část, závěr, seznam 
použité literatury, seznam internetových zdrojů, seznam ilustrací, seznam grafů a tabulek, a 
přílohovou část složenou ze seznamu artefaktů a jejich katalogu. Cíle svého výzkumu autorka 
přehledně shrnula v úvodní kapitole a zařadila tak svůj výzkum do širšího mezinárodního kontextu. 
Předložená diplomová práce je formálně rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a 
experimentální. 

V první teoretické části (str. 1–23) autorka formou důkladné  literární rešerše seznamuje čtenáře 
nejprve s historickým a kulturním kontextem vymezeného časoprostoru, dále s anatomickými
předpoklady tehdejšího obyvatelstva a závěrem první kapitoly nabízí interpretaci chování našich 
předků ve vztahu k předmětu výzkumu. V druhé kapitole představuje autorka jednotlivé typy kostěné 
industrie a představuje její morfologicky specifický typ, tzv. brusle, včetně jejich klasifikace, funkce, 
použitých materiálů a předpokládaných výrobních postupů. Ve třetí a závěrečné kapitole teoretické 



části práce autorka představuje traseologii jakožto vědní disciplínu a to včetně její historie a 
současného stavu poznání.

Ve druhé a stěžejní, experimentální části (str. 24–50) své diplomové práce autorka nejprve definuje 
experiment a experimentální archeologii, přičemž cituje ze stěžejních děl renomovaných autorů, 
představuje hlavní směry, aktivity i představitele a to nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. 
Následně seznamuje čtenáře s metodikou traseologické analýzy na kostěných artefaktech a 
s podmínkami výzkumu v traseologické laboratoři Hrdličkova muzea PřF UK. V rámci kapitoly o 
použitém materiálu představuje autorka soubor artefaktů, které byly pro její výzkum zapůjčeny 
Muzeem hlavního města Prahy. Velmi cenným přínosem této diplomové práce je pak kapitola o 
výrobě experimentálních nástrojů, který realizovala sama autorka, a závěry traseologické analýzy 
(pozorování traseologických stop na používaných nástrojích) provedené jak na zapůjčených 
artefaktech, tak na vlastních experimentálně vyrobených.

V závěru autorka shrnula a popsala průběh svého experimentu a zapůjčený materiál roztřídila dle 
datace, lokality, přítomnosti otvorů a stop opotřebení. Dále interpretovala výsledky traseologické 
analýza a zhodnotila přínos vlastního výzkumu. Velmi zajímavé výsledky přinesla především vlastní 
experimentální výroba a následný traseologický rozbor, které jsou hlavním přínosem této práce. 
Součástí závěru je i vymezení problémů a limitů tohoto typu výzkumu. V závěru předložené práce je 
uveden katalog všech použitých artefaktů, jak zapůjčených, tak i experimentálně vyrobených. Již jen 
samotný katalog je velmi přínosnou a hodnotnou součástí autorčina výzkumu. 

Po formální a stylistické stránce je text srozumitelný a čtenářsky vstřícný. Poskytuje velmi dobrý 
vhled do problematiky a to i pro laiky či odborníky s odlišnou specializací. Text je doplněn četnými 
ilustracemi (velká část z nich byla fotograficky pořízena autorkou), což napomáhá jeho 
srozumitelnosti. 
Slabou stránku předložené práce je bohužel vysoká frekvence překlepů a stylistických chyb (zejména 
opakované zaměňování spojovníku a pomlčky (a v těchto případech i časté nesprávné užití či neužití 
mezer), chyby v interpunkci (velmi častá absence teček na konci vět, případně nesprávně použité 
interpunkční znaménko), překlepy a nejednotnost ve formátování (především u citací zdrojů, 
popisků obrázků a odkazů na ně) . Rovněž v obsahu nejsou zahrnuty kapitoly 4, 6, 8 a 9 ; chybí i názvy 
kapitol 1, 2 a 3.

Několik příkladů stylistických nedostatků práce bez nutnosti komentovat je na obhajobě: 

str. 4 ... Pleiner (1978, 372–373)... (spojovník  nahradit pomlčkou & pomlčka v tomto případě užití 
(ve smyslu „až“ a „do“) není oddělena mezerami ani z jedné strany)

str. 8 Mužský-Hrada (pomlčku nahradit spojovníkem; pomlčkou lze  v místních názvech nahradit 
spojovník pouze v případech, kdy je alespoň jedna ze složek místního názvu víceslovná)

str. 12 ... V menší míře se pak k výrobě bruslí opracovávaly také... (metakarpy, metatarsy, tibia, 
radius) ... (doporučuji sjednotit, tedy buď všechny české, nebo samé latinské názvy; plus 
sjednotit, zda bude uveden sg. nebo pl. – např. metacarpus, metatarsus, tibia,radius)

... zároveň rozpracovala jednu z nejpropracovanějších klasifikací ... (u opakování slov se 
stejným základem doporučuje přeformulovat větu)

U poznámky pod čarou č. 13 chybí tečka na konci věty.

str. 24 ...Miroslav Popelka ve své práci (Popelka 2000, 208) píše o ... → autorka zde hodno� 
experiment („dobře ilustruje přístup, se s jakým bychom měli k experimentální archeologii 
přistupovat“), o kterém se však v textu nijak blíže nezmiňuje, pro čtenáře je pak tato pasáže 
lehce zavádějící a bez informační hodnoty



str. 21 Laboratory of Traceology (mělo by být uvedeno v češtině, nebo v původním ruském znění)

str. 27 ... žijící mezi lety 1682–1724 ... (spojovník  nahradit pomlčkou)

str. 29 ... Dánské středisko experimentální archeologie (Lejre18) posunulo tvorbu experimentálních
artefaktů tak daleko, že experimentátoři musí do vytvořených replik přidávat nestandardní 
aditiva, aby předměty byli schopni na základě složení odlišit od originálních artefaktů 
(Malina 1980, 46). → opakování a hromadění slov se stejným základem v jedné větě & celý 
název dánského experimentálního střediska je Sagnlandet Lejre

str. 54 ... (obr. ZZ a VV)... Doplnit čísla obrázků, na které autorka odkazuje.

V poznámce pod čarou použit jiný font než ve zbytku textu.

Poměrně velké množství překlepů a stylistických nedostatků se objevuje rovněž v seznamu 
literatury. Kromě opakující se záměny spojovníku a pomlčky (viz paginace) se jedná např. o špatnou 
paginaci u zdroje Hroníková 2007. Dále o chybné neabecední řazení zdrojů, např. Legrand – Sideri 
2007, Legrand 2008 a Legrand – Radi 2008 (vzájemné pořadí těchto tří titulů v seznamu), a rovněž 
Sklenář 1974, Sklenář 2000 a Sklenář – Bláhová-Sklenářová – Slabina 2002 (pořadí těchto titulů 
v seznamu vzhledem k celkovému abecednímu řazení). Dále o nejednotnost ve formátu citací, např. 
tečka za křestním jménem či odlišné citování stejné zdroje, např. časopisu Živá archeologie. 

Po obsahové stránce bych měla k předložené diplomové práci několik poznámek. 

Za prvé v předložené práci bohužel postrádám přesnější dataci analyzované kostěné industrie. Na 
straně 3 a 36 autorka chronologicky zařazuje analyzovaný materiál. Datace se však v práci, místo 
úvodu, objevuje až na str. 37 a 38 a to pouze u kultury knovízské a únětické. Jelikož téměř pro žádný 
region, včetně českého prostředí, neexistuje naprosto jednotná chronologie při periodizaci období
(viz odlišná datace např. „raného středověku“, ale rovněž „středověku“ samotného, u jednotlivých 
historiků a pro jednotlivé regiony, bylo by vhodné jednotlivá období datovat (např. co rozumí autorka 
termínem „raný středověk“, dle jaké chronologie datuje apod.). Na str. 3 autorka dále zmiňuje fázi 
rané doby bronzové BB1 bez bližší specifikace či datace. Odkazuje na zdroj „Bouzek 2005, 516“, avšak 
s ohledem na zvolený systém datace a seznam použité literatury, může mít čtenář problém citovaný 
zdroj identifikovat – autorka od zmíněného autora v seznamu použité literatury uvádí dvě studie 
z daného roku, bez rozlišení (např. Bouzek 2005a a 2005b).

Jako další nedostatek práce vnímám určitou nejednotnost v citování zdrojů. Například na str. 3 
autorka ve druhém odstavci ve 2 po sobě jdoucích větách cituje stejný zdroj a uvádí i stejnou paginaci 
(Svoboda 2014, 181). Obdobně na str. 5 autorka v posledním odstavci opět 2x cituje stejný odkaz 
včetně paginace (Robertsová 2012, 32). 
Na str. 7 autorka představuje jednotlivé kostěné industrie a jako zdroj pro tento výčet jsou uvedeny 
dva autoři současně (Sklenář 2000 a Šefčíková 2003), což působí lehce matoucím dojmem. Šefčíková
(2003), která je v práci citována celkem 4x, navíc není vůbec uvedena v seznamu použité literatury. 
Na str. 7, 8 a 12 autorka cituje pramen „Zikmundová 1956“ a na str. 19 „Zikmundová 1958“, přestože 
v seznamu použité literatury je uvedena jen studie z roku 1958 od dané autorky. 
Jak již bylo výše uvedeno na str. 3 a 37 autorka zmiňuje jako pramen  studii „Bouzek 2005“, ale 
v seznamu literatury jsou uvedeny hned dvě studie z daného roku, což může čtenáře lehce zmást. 
Na straně 12 autorka cituje zdroj „Kavánová z Kratochvíla 1969“, avšak v seznamu použité literatury 
není uvedena ani „Kavánová 1969“, ani žádný „Kratochvíl“, rok 1969 nebo jiný.
Na stranách 11, 16 a 18 autorka cituje zdroj „Kavánová 1993“ místo „Kavánová – Kaván 1993“.
Na straně 22 autorka cituje vlastní zdroj, jehož je spoluautorkou (Hroníková a Smidovčinová 2014), 
přičemž tento zdroj je v seznamu použité literatury uveden jako „Smidovčinová, N., Hroníková, L.
2014 ...“, tedy s obráceným pořadím autorů.



Na straně 28 autorka cituje v poznámce pod čarou č. 19 – „více viz např. Bahn, P. G. 1996: Příběh 
archeologie. Praha, Argo“ – tedy formát použitý v seznamu literatury a nikoliv citaci v textu (Bahn 
1996). 
Na stejné straně potom chybí jakákoliv citace k teorii difuzionismu Thora Heyerdahla, dle slov autorky 
nejznámějšího popularizátora experimentální archeologie. Na další straně je pak zmíněn, alespoň 
internetový zdroj (muzeum Kon-tiki v norském Oslu) s profilem zmíněného výzkumníka. 
Na straně 57 autorka cituje pramen „Kavánová 1995“, který však není uveden v seznamu použité 
literatury. Snad se jedná o často v práci citovaný zdroj „Kavánová – Kaván 1993“.

Za diskutabilní, alespoň z mého pohledu, považuji opakované (celkem 5x na str. 4, 9, 17, 30 a 35) 
citování internetové encyklopedie Wikipedie jakožto zdroje (https://cs.wikipedia.org). Domnívám 
se, že pro další informace o zmíněných tématech – soupis vodních toků Prahy, geografie Finska,
námořní mapa Carta marina, experimentátor Pavel Pavel či rastrovací elektronový mikroskop, by se 
daly citovat důvěryhodnější a hodnotnější zdroje. Osobně se domnívám, že Wikipedie jako pramen, a 
to nejen její česká verze, do citací v odborné studii prostě nepatří. 
Rovněž internetový číselník „rychlý přehled v jednotlivých oborech“ (http://ciselnik.artega.cz), který 
autorka citovala pro průměrný věk, váhu a výšku dítěte, nepovažuji za ideální zdroj. Stejně tak 
populární web Ancient Origins (http://www.ancient-origins.net), ze kterého autorka převzala 
námořní mapu Carta marina (detailní záběry z mapy lze velmi jednoduše získat i z hodnověrnějších 
zdrojů, např. World Digital Library apod.).

V návaznosti na výše uvedené nedostatky, ale s přihlédnutím k nesporné originalitě a vysokému 
vědeckému přínosu i hodnotě vlastního experimentálního výzkumu autorky navrhuji následující 
doplňující dotazy k obhajobě.

Doplňující dotazy k obhajobě:

1. Na co si dát pozor při citování elektronických internetových zdrojů? Jak pracovat 
s elektronickými encyklopediemi typu Wikipedia při vědeckém výzkumu?

2. Jaký je rozdíl mezi experimentem v archeologii a v přírodních vědách? (Autorka tuto 
problematiku bez dalšího vysvětlení či odkazu na literaturu zmiňuje na str. 26).

3. Jaká je příčina nebývalého rozmachu experimentální a postupně také experienciální 
archeologie v českém prostředí? Co tato metoda může odborníkům i laikům nabídnout? Jak 
obohacuje naše poznání a odpovědi na jaké otázky nám přináší?

S přihlédnutím k pozitivním i negativním aspektům předložené diplomové práce, a jelikož tato práce 
splňuje všechny nároky kladené  na diplomovou práci, ji rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení velmi dobře. Výslednou známku pak s přihlédnutím k posudku vedoucí práce a k průběhu 
obhajoby navrhuji v rozmezí výborně až velmi dobře. 

V Praze dne 14. 9. 2016 Mgr. Julie Tomsová

https://cs.wikipedia.org/
http://ciselnik.artega.cz/
http://www.ancient-origins.net/

