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Práce představuje ucelený koncept získávání a zpracování zlata v době laténské na území Čech. 

Skládá se ze tří tematických částí: geologické aspekty výskytu zlata, úvod do montánní archeologie a 

vlastní předpoklady k těžbě zlata v době laténské. Přitom první dvě části jsou spíše synteticko-

kompilační, kde diplomant ukazuje svoje schopnosti pracovat s prameny a zaujímat k nim případně 

kritický postoj, a třetí část je zaměřena na vlastní vyhodnocení a aplikaci problematiky na studované 

období a území.  

Syntetická – kompilační část obsahuje rešerši publikací týkajících se geologie a forem výskytu zlata 

v Čechách a kapitolu o montánní archeologii obsahující také exkurz do prozkoumaných těžebních 

komplexů zlata ve Francii, které autor vyzdvihuje jako možnou inspiraci pro směr bádání i u nás.  

Ačkoliv se zde dopouštím určitého tradicionalismu, uvítala bych v některé z úvodních kapitol nástin 

vnímání problematiky diplomatovými předchůdci - archeology. Například známý průřezový projekt 

„Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde“ by si 

vlastní pojednání zasloužil, už jenom proto, že by bylo zajímavé zhodnocení diplomanta z pohledu 

nastupující generace s novými možnostmi. Dějiny bádání jsou nicméně v  příjemně úsporné formě na 

začátku každého tematického celku. Geologie – kapitola 3 – vychází se pouze z jedné práce, nutno 

však konstatovat, že se zřejmě jedná o dostačující zdroj.  

Montánní archeologie – kapitola 4 – tuto pasáž hodnotím metodologicky velmi vysoko. Diplomant 

teoretickou přípravu a bibliografickou rešerši nepodcenil a podává jasný a ucelený výklad 

problematiky. Navíc se zde můžeme setkat hojně i s jeho vlastními postoji a kritikou jednotlivých 

aspektů archeologie vyšších poloh zaměřené na získávání surovin. K jeho výčtu datovacích možností 

pozůstatků pravěké těžby by bylo možné přidat ještě chemickou analýzu na zjištění kovů ve vzorku, 

která ale souvisí s pylovými profily v březích vodních toků, sloužící pro určení stratigrafie (datování) a 

výskyt zlata v určitém horizontu je potom důkaz o těžbě v konkrétním období. Jedná se však zatím – 

z hlediska doby laténské – o postup spíše teoretický a nikde konkrétně nepotvrzený, i když je to 

zřejmě jen otázka času. 

Při popisu těžebních aktivit ve Francii je nutné vyzdvihnout práci se zahraniční literaturou, navíc 

francouzskou. Uváděným analogiím nicméně chybí určitý kontext, propojení s naším prostředím, 

např. jak jejich zjištění aplikovat alespoň v teoretické rovině na naše území. Není to chyba v práci, jen 

tyto jistě zajímavé příklady nemají v této kapitole úplně návaznost. V závěru se nicméně dozvídáme o 

potenciálně analogické situaci na oppidu Závist, doprovázené dokonce vlastní diplomantovou 

prospekční činností. 

 

Vlastní analytická část se zabývá zhodnocením oblastí primárního výskytu zlata v Čechách, statistikou 

zlatých předmětů v jednotlivých stupních doby laténské, aspekty těžby zlata a technologií jeho 

zpracování. V úvodu se podává přehled osídlení Čech v jednotlivých obdobích doby laténské a 

následně technika zpracování zlata v návaznosti na vymezené prostředí. V této pasáží je nepřesné 

vyjádření, že první (lokálně vyráběné) mince se u nás objevily na počátku středního LT (jedná se 

zřejmě spíše o stylistickou chybu). Nicméně velmi správný je postřeh, že postupem doby laténské 

„zlato ztrácí svůj rituální a reprezentační význam a uchovává si potenciál koncentrovaného 

kapitálu“, stejně jako pasáž o ekonomické hodnotě mincí. Nicméně depoty zlatých 

artefaktů/mincí se v LT objevují – sice málo, ale pravidelně. Malý počet předmětů vyrobených ze 



zlata ve starších obdobích mohl souviset s nedostatkem suroviny, ale stejně tak s převládajícími 

konvencemi, kulturním prostředím a sociálně-ekonomickými zvyklostmi.  

Co se týče přehledu o mincovnictví doby laténské – lokalita Lovosice by se dala spojit jak se 

středním, tak s mladším obdobím LT. Nicméně současné nálezy zlatých mincí tzv. vedlejších řad 

z Čech jasně ukazují, že zde ve 3. st. BC muselo existovat nejméně jedno produkční centrum typu 

Němčice, které zatím neznáme. Ojedinělý případ jediného zlomku tavící destičky z Tuchlovic 

zatím nepředstavuje spolehlivý důkaz produkce mincí na rovinných sídlištích. Nedá se také tvrdit, 

že by oppidu Stradonice předcházelo nehrazené sídliště, resp. autoři citované publikace sice 

zmiňují počátky ražby mincí před založením hradeb, nejednalo se ale o střední LT. Nehledě na 

fakt, že to v archeologických pramenech nemůžeme nijak doložit.  

Velmi zajímavé a zpravidla přesné postřehy diplomat uvádí v závěrečné shrnující kapitole 7. 

 

Do budoucna lze doufat, že diplomant bude v rámci očekávaného dalšího studia rozvíjet především 

analytické aspekty své práce, sám zmiňuje potenciální oblasti, ve kterých by se dalo dále bádat. Velké 

možnosti existují také ve spektrálních analýzách zejména mincí, ve sledování laténských lokalit v tzv. 

marginálních polohách, v environmentálních a dalších analýzách aplikovaných v místech těžby zlata a 

v neposlední řadě také v nově otevřeném tématu historických prospektorů kovů, konkrétně 

prubířských kamenů.  

 

V práci je především nutné vyzdvihnout ojedinělost a originálnost tématu mezi ostatními pracemi, 

stejně jako kvalitu zpracování. Styl vyjadřování je příjemný a stylistické schopnosti na vysoké úrovni.  

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně. 

 

 

 

V Praze 20.8.2012 

 

 

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 


