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Etapa od ukončení vlastních terénních prací až do vypracování nálezové zprávy a publikaci 

výzkumu se označuje jako postexkavační a její trvání zpravidla mnohonásobně přesahuje 

vlastní odkryv. Tato část projektu zahrnuje dokončení terénní analýzy (zpracování a analýzu 

terénní dokumentace), laboratorní analýzu a syntézu terénních struktur.  

Primární terénní dokumentace se při zpracování převáděla do čistopisů (plány a řezy 

v podobě výkresů, popis fotografií nalepených na karty, přepis empirické deskripce 

archeologických situací na stroji apod.), ovšem v poslední době vzniká stále větší část 

dokumentace v terénu v digitální podobě (např. geodetické zaměření, fotografie) a zbývající 

dokumentace na papíře se následně digitalizuje (rastrová nebo vektorová data, textové 

procesory, GIS) a významnou roli hrají v analýze terénních situací databáze (např. 

stratigrafických jednotek a jejich vlastností, evidence nálezů, obrazové dokumentace; např. 

Břeň – Kašpar 1995; Bureš – Fuchs 1995; Neustupný 1994). Cílem postexkavační analýzy 

terénních zjištění je zejména vytvoření stratigrafické sekvence, vymezení stratigrafických 

period a fází (rozbor stratigrafických vztahů) a vyčlenění prostorově a funkčně koherentních 

svazků a skupin stratigrafických jednotek, které odrážejí např. charakter prostředí nebo areály 

aktivit (rozbor formálních a prostorových vlastností stratigrafických entit; srov. např. Harris 

1979, 105 - 137; Roskams 2000, 141 - 256).  

Většina nálezů nevyžaduje specielní konzervační ošetření a jejich laboratorní 

zpracování zahrnující očištění a evidenci tak může zajistit každé archeologické pracoviště 

(zejm. keramické, kamenné, kostěné artefakty, mazanice). V případě např. kovů nebo skla je 

třeba zajistit konzervaci zabraňující korozi a rozkladu na specializovaném pracovišti. Při 

volbě konzervačních metod je však třeba vážit výpovědní potenciál nálezů, který mohou 

některé konzervační metody nenávratně zničit (v minulosti některé konzervační postupy např. 

znemožnily budoucí radiokarbonové datování některých nálezů, srov. Sheppard 1976). Na 

laboratorní ošetření nálezů navazuje jejich analýza prostřednictvím deskriptivních systémů a 

databází.  

Syntéza struktur (srov. 1.1.4) obsažených v archeologických pramenech, které byly 

získány odkryvem, využívá jak analytická zjištění terénního pozorování (databáze 
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stratigrafických jendotek, stratigrafické sekvence apod.), tak i rozbor nálezů (databáze 

artefaktů a ekofaktů, jejich prostorové vlastnosti zobrazené v GIS apod.). Postexkavační etapu 

uzavírá vypracování nálezové zprávy, která musí obsahovat minimálně primární terénní 

dokumentaci a evidenci nálezů. Vzhledem k nenahraditelnosti informací získaných terénními 

výzkumy náleží mimořádná pozornost archivaci primární dokumentace a nálezových zpráv, 

jejich evidenci a zpřístupnění (srov. 1.3.1.). Zcela nové problémy přináší archivace digitálních 

dat, která zahrnuje nejen bezpečné uložení, ale také průběžné ošetřování dat (obnova dat 

v závislosti na životnosti médií, tzv. migrace dat do aktuálních softwarů apod., např. Brown et 

al. 1999; Condron et al. 1999; Richards – Robinson 2000). Obdobně jako archivace náleží 

k postexkavační etapě odpovídající uložení a evidence nálezů v muzeích, které zajistí jejich 

uchování pro budoucnost. Zakončení terénního výzkumu však představuje teprve publikace, 

která kromě včasného zpřístupnění empirického materiálu a zhodnocení výsledků výzkumu 

ukazuje, jakým způsobem odkryv přispěl k řešení teoretických otázek položených před jeho 

zahájením.  

 


