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Bakalářská práce má dvě základní části, část rešeršní a část výzkumnou. K úvodu rešeršní části 

mám následující poznámku. Osobně nepovažuji za archeologicky prokázané, že zlaté mince a šperky 

vyrobené Kelty na našem území pocházejí ze zlata vyrýžovaného z českých potoků, byť je tato 

představa v české literatuře velmi hluboce zakořeněná. Může jít o zlato importované. 

Rešerše charakterizuje ložiskový typ „orogenic gold“, mechanismus jeho vzniku, rozšíření ve 

světě a v České republice a vznik rozsypů se zlatem. Rešeršní část textu je velmi zdařilá a přehledná, 

možná bych uvítal mapku světového rozšíření ložisek typu „orogenic gold“ a snad i přímé předvedení 

v textu citovaného tzv. Hjulströmova diagramu. 

Praktická část spočívala v odebrání vzorků zlata rýžováním u Bezdružic a Křivců, následném 

sledováním morfologie a chemismu získaných zlatinek a interpretaci získaných údajů. Zde bych chtěl 

ocenit jak poměrně náročnou práci v terénu, tak i práci laboratorní, která i přes malé množství 

získaných vzorků umožnila jasnou interpretaci. Autor konstatuje, že zlato z paleorozsypu od Křivců 

má jiný charakter než zlato z oblasti staré těžby cinabaritu jv. od Bezdružic. Dále autor prokázal, že 

zlato z lokality jv. od Bezdružic je spjaté se zdejším výskytem cinabaritu a že se nejedná o kontaminaci 

historického ložiska cinabaritu zlatem z paleorozsypů. Zlato u Bezdružic má tedy jiný původ než zlato 

z nedalekých Křivců. To považuji za cenné zjištění a nejdůležitější výsledek celé práce. 

Doporučuji v započaté práci pokračovat; určitě by bylo velmi zajímavé zjistit charakter 

cinabaritového zrudnění na historickém ložisku u Bezdružic, tedy zaměřit se nejen na zlato, ale i na 

cinabarit, který byl v minulosti na našem území dobýván na pěti různých místech, přičemž výskyt u 

Bezdružic je spolu s výskytem v Jesenném u Semil nejméně prozkoumaný a charakter tamního 

zrudnění je nejasný. To samozřejmě předpokládá v první řadě náročnou práci v terénu při získávání 

dalších vzorků k výzkumu. 

Předloženou bakalářskou práci Tomáše Mladého považuji za velmi zdařilou, přínosnou a 

hodnotím ji známkou „1“. 

V Kytíně 24. 5. 2021     Mgr. Dalibor Velebil 
       Národní muzeum 

mineralogicko-petrologické odd. 


