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Mineralogie strusek ze zpracování mědi v 11.-13. století př.n.l. na lokalitě Timna (Izrael) 
 

Mineralogy of slags originating from copper production dated to 11th-13th centuries BCE at 
Timna (Israel) 

 
Předložená bakalářská práce věnuje charakterizaci metalurgických strusek z velkého historického 
ložiska Timna. Práci na počátku uvádí krátká pasáž do problematiky metalurgie mědi včetně jejích 
historicky sledovatelných počátků, studentka krátce popisuje ložiska Timna a Fayan a některé aspekty 
staré metalurgie mědi včetně historických postupů tavení z rud různé mineralogie. Metodika uvádí 
informace o odebraných vzorcích a použitých metodách jejich charakterizace. Výsledková část 
shrnuje získaná analytická data o zjištěných fázích (RTG difrakce, mikrosondové analýzy, Ramanova 
spektrometrie) a diskuse porovnává některé získané parametry s vlastnostmi historických strusek 
metalurgie mědi, jak jsou publikovány několika autory z dalších lokalit.  
  
BP je svěží dílko prezentované na 35 stranách a vhodně doplněné řadou obrázků – grafů, fotografií a 
tabulek. Získané výsledky a text BP jsou na vynikající úrovni. Jazyková úroveň převážně výborná, 
vzácně jsou některé formulace poněkud nesrozumitelné, ev. těžkopádné (str. 9: „Počátky metalurgie 
mědi úzce souvisí s možností dosažení dostatečné teploty v pecích…. ). 
Práce není v tomto případě rešeršní, jak jsou mnohdy BP koncipovány a tréning, kterým studentka 
prošla, včetně poznání přístupů a řady metod moderní analytiky jí dozajista poslouží pro další etapy 
studia. 
 
Nemám prakticky, co bych zkritizoval či vytknul. Jako námět snad - možná by se hodilo uvést více 
základních informací ke geologii oblasti, ev. geologickou mapku či jednoduché schéma, nebo několik 
vět k typu ložiska. 
 
Práci hodnotím jako výbornou 
 
Prof RNDr. Jan Jehlička, Dr     V Praze, 12. srpna 2019 
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