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Zadání bakalářské práce Adama Kouta vycházelo z jeho intenzivního zájmu o numismatiku a 

neobyčejně aktuální problematiku detektorové prospekce. Protože se oba tyto spojité zájmy 

soustřeďovaly na Mladoboleslavsko, bylo od počátku zřejmé, že bakalářská práce může 

využít právě  tento regionálně vymezený základ. V tomto ohledu se pro A. Kouta stal  

příkladem nedávno vydaný katalog nálezů mincí na Českokrumlovsku. 

 Předkládanou bakalářskou práci otevírá stručná kapitola o regionálních přírodních 

poměrech a kapitola nastiňující regionální dějiny od doby laténské až do třicetileté války.  

Smysl těchto kapitol je zřejmý, mají poskytnout základní kontextuální pozadí k hodnocení 

mincovních nálezů. Od historického nástinu není proto třeba očekávat nějakou důkladnou 

analýzu, úkol nadto usnadnily nedávno vydané regionální publikace. U středověké části 

bychom ale uvítali soustavnější práci s primární archeologickou a historickou literaturou, 

závislost na sekundární literatuře je až přílišná. 

 U nás stále ostře konfliktní problematice mincovních nálezů získaných pomocí 

detektorů kovů byly vyhrazeny pouhé 4 stránky. Postoj A. Kouta je jednoznačný, vehementně 

se hlásí ke spolupráci s hodnověrnou částí amatérských detektorářů a celkem přesvědčivě 

zdůrazňuje pozitivní výsledky, které právě na Mladoboleslavsku tato soustavná spolupráce 

přinesla. Zůstává přitom v regionálním kontextu a do nějaké důkladnější diskuse s 

nesmiřitelnými odpůrci této spolupráce se ani nepouští, a vynechává proto i pokus o souhrn 

evropských zkušeností. Zdá se, že podobně orientované diskuse zůstávají příliš akademické a 

apriorní postoje radikálních odpůrců dialogu s detektoráři nijak neovlivňují. Zdánlivě dílčí 

téma, které by ale důkladný rozbor zasluhovalo, otevírá A. Kout poznámkou o důsledcích 

nového památkového zákona na Slovensku. Konstatuje totiž, že tento zákon vyvolal 

„obrovský nárůst“ činnosti slovenských detektorářů v českých zemích (str. 21). V české 



situaci máme zákon, který není v praxi vymahatelný, a je  tedy řešením, které nic neřeší. 

Často slyšíme, že žádné sankce nemohou mít v našich podmínkách očekávaný efekt.  

Znamená zpráva o slovenských detektorářích působících v českých zemích, že u našich 

sousedů dokážou tyto sankce efektivně uplatňovat? O intenzivní součinnosti slovenských 

archeologů s některými detektoráři působícími na Slovensku není přitom pochyb, stačí jen 

zalistovat nejnovějšími publikacemi. 

 Jádro předkládané práce tvoří kapitola věnovaná rozboru nálezů. Práci by prospěl  

kontakt s teorií mincovních nálezů (britskou, polskou či skandinávskou), s problematikou 

individuálních hotovostí atd. Udivuje, že mimo využívanou literaturu zůstal korpus P. 

Radoměrského a M. Richtera, který zahrnuje nádoby z Vrátna a z Bělé pod Bezdězem. 

Rozhodně však tato část, propojená s katalogem, přináší řadu nových cenných poznatků. 

Zvlášť třeba zmínit oddíl o nálezech jednotlivých mincí ze švédského vojenského tábora u 

Staré Boleslavi. Přístup k výsledkům by usnadnily kartografické přílohy, zachycující jak celý 

region, tak i vybrané lokality. 

* 

Rukopis předkládaný Adamem Koutem vyhovuje nárokům stanoveným pro bakalářské práce, 

a doporučuji ho proto k příslušné obhajobě. 
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P.s. Chyby, které zůstaly ve vytištěném textu, je třeba ještě před obhajobou opravit 

v elektronické verzi.  

 

  

 


