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Tématem bakalářské práce Adama Kouta je zpracování problematiky mincovních nálezů 

v regionu Mladoboleslavska a jejich obecnější vyhodnocení v širších souvislostech. 

Regionální vymezení je dáno především vztahem autora k uvedené oblasti a důkladné osobní 

znalosti lokálního terénu. Zpracování nálezové situace v regionu se jevilo od počátečních 

konzultací jako vhodné téma pro bakalářskou práci. Určitým předobrazem metodiky 

zpracování tématu se stal katalog nálezů mincí na Českokrumlovsku. 

     Nejobsáhlejší částí práce je přirozeně katalog mincovních nálezů (s. 51–101). Jde skutečně 

o velmi podrobný soupis materiálu a je na prvý pohled zjevné, že autor nepracoval jen 

s literaturou, ale podrobně popsal a určil řádově stovky mincí, především ze sbírky 

mladoboleslavského muzea. Je zjevné, že bude-li se autor numismatice věnovat i nadále, má 

šanci se časem vypracovat na velmi schopného znalce materiálu – chápe numismatickou 

typologii, je schopen logicky třídit nálezové celky, zná literaturu a aktivně s ní pracuje. Tato 

část práce by jistě po určitých redakčních korekcích zasloužila časem zveřejnit – šlo by o prvý 

soupis svého druhu z území středních Čech.           

     Cílem bakalářské práce je však také interpretace shromážděného materiálu a jeho zasazení 

do obecnějších souvislostí. Právě tím se zabývá prvá část bakalářské práce A. Kouta. Na s. 9 

až 17 je představen stručný archeologicko-historický vývoj regionu od doby laténské do 17. 

století. Tato část práce není příliš vhodně členěna a zvláště starší období by si jistě zasloužily 

větší prostor. Objektivně jde však o jakýsi vstup do prostředí, v rámci kterého se mince 

v regionu jako nálezy vyskytují.  

     Značnou pozornost autor věnuje otázkám mincovních nálezů získaných detektory kovů (s. 

19–25). Je zjevné, že autor si velmi dobře uvědomuje složitost a pokud jde o mince také 

naprostou bezvýchodnost situace, ve které se již roky nacházíme. Domnívám se, že 

vyrovnávání se s touto realitou a hledání alespoň částečných řešení je dnes skutečně v rukou 

zvláště mladší archeologické (a numismatické) generace. Podle mého názoru nelze dnes 

jedinou oporu hledat v aktuální (a prakticky nefunkční) legislativě – je nutné snažit se 

zachránit či alespoň zdokumentovat vše, co je ještě možné. V dnešní době totiž zachraňujeme 

data pro budoucí generace a ty naše stávající (především legislativní) problémy příliš zajímat 

nebudou - rozhodující bude, zda alespoň nějakou část z rychle mizejícího numismatického 

fondu podchytíme. A proto je z mého pohledu hledání složitých odpovědí na problematiku 

„detektorářství“ v rámci bakalářské práce dobrým signálem, že alespoň část nastupující mladé 

generace se snaží o určitá praktická řešení. 

     Jádro předkládané práce tvoří kapitola věnovaná rozboru nálezů (s. 26–47). Zde je patrný 

metodický vliv již zmíněné práce o regionu Českokrumlovska. Autor se poměrně podrobně 

zabývá nálezovými okolnostmi, doprovodnými předměty (za zmínku stojí zvláště pečetní 

prsten z Vrátna) a obsáhlý je rovněž chronologický rozbor depotů. V rámci rozboru 

jednotlivých nálezů je zajímavá analýza mincí ze švédského tábora u Staré Boleslavi. 
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Obsáhlejší jistě mohlo být závěrečné chronologické shrnutí a poněkud v práci chybí 

výraznější vazba na archeologické poznání regionu ve středověku až raném novověku. 

Výrazným nedostatkem práce je také absence map mincovních nálezů.  

     Přes uvedené nedostatky však rukopis hodnotím kladně – zvláště katalogová část výrazně 

převyšuje obvyklý standard obdobných prací. Rukopis předkládaný Adamem Koutem tedy 

vyhovuje nárokům stanoveným pro bakalářské práce, a doporučuji ho proto k příslušné 

obhajobě. 

 

V Praze 7. 9. 2012 
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