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POSUDEK VEDOUcíHO PRÁCE 

Motivace volby tématu diplomové práce Marty Kaslové je z těch, 
které můžeme považovat za ideální: Hluboký zájem o předmět ve 
spojení s vědomím, jak citelně u nás chybí seriózní kulturněhisto-
rická syntéza. Zlato v kultuře je téma natolik komplexnL že klade 
mimořádné nároky na interdisciplinární zpracování. Ambice kom
plexnosti diplomantčina přístupu je navíc dvojL zahrnuje jak rovinu 
předmětovou, tak teoretickou a metodologickou. V omezeném 
rozsahu diplomové práce samozřejmě nebylo možno usilovat o 
komplexnost totálnL nutná redukce se týkala ale především potla
čení hlediska ekonomického, které převládá v dosavadní litera
tuře, jinak se děla spíše volbou měřítka či efektivním slučovánírn 
témat při zachování celistvosti pohledu. Namátkou tak diplo
mantka například nedovolila uměleckohistorické problematice 
přerůst v samostatný výklad problematiky zlatnictví jako umělec
kého řemesla, ale organicky ji rozpouštěla v kulturněhistorickéríl 
výkladu. 

Požadavku komplexnosti je také podřízena velmi promyšlená 
struktura práce. Diplomantka zlato jako svůj předmět nejprve 
představuje v jeho základních fyzikálních a chemických charakte
ristikách, velmi hutně, ale přitom srozumitelně a názorně přibližuje 
technologie jeho zpracovánL a exponuje způsoby užití v dějinách 
lidského rodu. Rozsáhlá a bohatě strukturovaná kapitola je pak 
věnována důkladné analýze postavení zlata v jednotlivých kultu
rách v historické posloupnosti od starověkého Egypta po proble
matiku těžby ve 20. století. Již touto kapitolou se diplomantce po
dařilo napsat velmi plastické, komplexní a příkladně kontextuální 
kulturní dějiny zlata. 

Dosažený obraz je bezprostředně obohacen samostatnou 
kapitolou o alchymiL která zasluhuje zvláštní pozornost i při hodno
cení práce. Nejen, že by obstála záběrem, logickou výstavbou, 
otevřeností spojenou se střízlivou objektivitou, srozumitelnou dikcí a 
kvalitou rozsáhlé heuristické přípravy jako samostatná odborná 



studie. Lze na ní také demonstrovat základní atribut předložené 
práce: V dnešní záplavě textů, které kloužou po povrchu, sledují 
efekt a spíše obraz autora než obraz zvoleného předmětu, je velmi 
povzbudivé číst text, v němž autor ručí za každou větu neokázo
lou, přímo bytostnou potřebou poznat a porozumět, nikde neo-· 
bejde těžké místo snazší cestou a nezamlží tam, kde má objasňo
vat. I když je alchymie pro kulturologa jako téma samozřejmě velmi 
přitažlivá, jeho obtížnost není třeba na tomto místě rozebírat, snad 
jen konstatovat vyplývající mimořádné nároky. Marta Kaslová jim 
plně dostála a dokázala alchymii vyložit bez zjednodušení, velmi 
objektivně a způsobem, který oceňuji i jako učitel. Zvláště pozoru
hodným výkonem je podkapitola 4.5, věnovaná analýze hlavních 
interpretací alchymie v posledních dvou stoletích. 

Kapitola o alchymii se nikde neodchyluje od tématu, naopak 
umožnila autorce rozevřít téma zlata v lidské kultuře na jeho plné 
rozpětí mezi fyzickým a metafyzickým. Symbolické významy zlata 
pak už může diplomantka sledovat výběrově. Také s materiálem 
mýtů, pohádek, legend a s biblickými významy zlata zachází 
s bezpečnou znalostí a příkladnou korektností. Závěrečná anal~'za 
výpovědi utopií o postavení zlata v kultuře pak patří k momentlJm 
práce, které je i ve stručném hodnocení třeba zmínit. Autorka jí i 
kompozičně výhodně otáčí prizma výkladu a celistvost práce tak 
vynikne názvukem cyklické formy. 

Souhrnně mohu předloženou práci Marty Kaslové Zlato 
v kultuře hodnotit jako mimořádně zdařilou kulturněhistorickou syn
tézu, poučenou, zralou, precizně zvládnutou od teoretických v~í
chodisek po detaily literárního zpracování. Zmínil jsem na počátku 
posudku dvojí ambici komplexnosti předložené práce. Ta první již 
byla pojmenována: vertikální i horizontální pokrytí kultury v plném 
rozsahu. Druhá rovina komplexnosti zahrnuje i to, co je velmi potě
šitelné jako výsledek studia: zahrnuje i programově celostné uplat
nění vystudovaného oboru. Požadavek sice samozřejmý, ale jeho 
naplnění spíše výjimečné. 

Diplomovou práci Marty Kaslové Zlato v kultuře plně doporu
čuji k obhajobě. 

V Praze 16. 5. 2007 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


