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Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucí-
mu práce doc. PhDr. Martinu Olivovi, Ph.D., vedoucímu Ústa-
vu Anthropos MZM v Brně, za podnětné otázky, rady a trpě-
livost, a zároveň i za umožnění studia některých nálezových 
situací v Krumlovském lese a z nich pocházejících souborů 
štípané industrie. 

Poděkování jistě patří Ústavu archeologie a muzeologie, 
především jeho vedoucímu prof. PhDr. Zděňku Měřínskému, 
CSc., za poskytnutí odborného i technického zázemí pro vznik 
práce. Značná část sběru dat byla podpořena grantem FRVŠ 
MŠMT „Technologie, typologie a analýza paleolitické a post-
paleolitické štípané industrie“ (projekt G5/653, rok 2003).

Děkuji Mgr. Petru Nerudovi, Ph.D., z Ústavu Anthropos 
za vytvoření replik kamenných srpů, potřebných k prove-
denému experimentu, a za cenné informace o charakteristi-
kách kamenné suroviny z Krumlovského lesa. Děkuji rovněž 
doc. PhDr. Elišce Kazdové, CSc., a Mgr. Kláře Šabatové, 
Ph.D., že umožnily provedení experimentu pravěké žatvy obilí 
kamennými srpy na výzkumné stanici Těšetice-Kyjovice v létě 
roku 2010, a Mgr. Martinu Hložkovi za mikrofotografickou 
dokumentaci i za zprostředkování měření mikrotvrdosti. Dě-
kuji tímto i panu Krejčímu a Zemědělskému družstvu Těšetice 
za povolení provést experiment na pozemku družstva, za vstříc-
nost a operativnost, která umožnila bez ztrát, a tedy bez nákladů 
sklidit část pole pravěkou technikou. Srdečně děkuji praktikují-
cím studentům ÚAM v Těšeticích-Kyjovicích, kteří se nadšeně 
ujali provedení experimentu, navzdory některým nepříjemným 
aspektům práce. Jmenovitě se zapojili Matyáš Semrád, Kamil 
Daněk, Tomáš Hudeček, Michaela Dzurušová, Jarmila Nedba-
lová a Luďka Vaculíková.

Děkuji RNDr. Andreji Šajnerové Duškové, Ph.D., za pro-
vedení traseologické analýzy. Ta byla financována z prostředků 
výzkumného záměru Masarykovy univerzity „Interdisciplinár-
ní centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholné-
ho středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, 
využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana 
kulturního dědictví“ (MSM 0021622427), jehož řešitelem je 
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Děkuji prof. Antonínu Přichystalovi za vzorky k měření mi-
krotvrdosti i za příležitostná určení suroviny. Děkuji ing. Pav-
lu Doležalovi z Ústavu materiálových věd a inženýrství VUT 
v Brně za provedení měření mikrotvrdosti vzorků místních ka-
menných surovin.

Díky patří rovněž všem, kteří mi nezištně poskytli soubo-
ry štípané industrie buď ze svých vlastních výzkumů, nebo ze 
sbírek, jež měli ve správě. Soubory z vlastních výzkumů po-
skytli doc. Eliška Kazdová, CSc., PhDr. Miroslav Salaš, DSc., 
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Mgr. Petr Kos, PhDr. Miroslav 
Šmíd, Mgr. Zdeněk Čižmář, Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., 
Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D., a PhDr. Lubomír Šebela, CSc. 

Přístup do sbírek mi umožnilo Moravské zemské muzeum, 
Brno – PhDr. Alena Humpolová, Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě – p. Střechová, Regionální muzeum v Mikulově – 
Mgr. Miroslav Koudela, Slezské zemské muzeum, Opava – 
PhDr. Markéta Tymonová, Vlastivědné muzeum v Olomou-
ci – Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., Muzeum Boskovicka, 
Boskovice – Mgr. Lada Šlesingerová, Muzeum Vyškovska, 
Vyškov – Mgr. Zuzana Holubová, Muzeum Prostějovska, Pro-
stějov – Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., Městské muzeum, Moravský 
Krumlov – p. Ludmila Přikrylová, Městské muzeum a galerie 
Břeclav – PhDr. Petr Dvořák, Muzeum Novojičínska, Nový 
Jičín – PhDr. Emanuel Grepl, Muzeum Brněnska, Šlapani-
ce a Ivančice – Mgr. Klára Sovová, Národní kulturní památ-
ník Valy u Mikulčic – PhDr. Lumír Poláček, CSc., Muzeum 
J. A. Komenského, Uherský Brod – PhDr. Všetečková, Mu- 
zeum jihovýchodní Moravy, Zlín – PhDr. Jana Langová a His-
torické muzeum, Slavkov – p. Vladislava Zichová.

Děkuji svým kolegyním z ÚAM za morální podporu, věcné 
připomínky a korektury. Velmi děkuji Mgr. Janě Mazáčkové 
za převedení mých dat do mapových podkladů.

Ač je to snad netradiční, rovněž děkuji pracovníkům Ústřed-
ní knihovny FF MU za jejich snahu zpřístupnit co nejvíce me-
zinárodních odborných časopisů v elektronických zdrojích, což 
mi umožnilo prostudovat množství literatury i při mých rodin-
ných závazcích.

PODĚKOVÁNÍ


