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Adam Smola: Zlato v mladší době železné. Praha. 
 
 
 
 
 Bakalářská práce má sice sedm kapitol textu, v zásadě se ale skládá ze tří částí. první 
je věnována samotnému zlatu a jeho geologii. Druhá se zabývá montánní archeologií a až 
poslední část se zabývá vlastním tématem, tedy zlatem v mladší době železné v Čechách. 
 Po krátkém úvodu nás autor seznamuje stručně s fyzikálními vlastnostmi zlata a 
přechází k líčení geologie zlata. Tato pasáž je poměrně podrobná a zřejmě fundovaná a 
představuje jistě vhodný doplněk práce. Otázkou však je, zda je tak podrobné líčení 
geologických poměrů nutné. Otázku je při tom obtížné zodpovědět, protože autor opomněl 
v úvodu nastínit, jaké cíle si ve své práci vlastně klade a jak by jich chtěl dosáhnout. 
 V následující části s názvem montánní archeologie jsou spojena dvě celkem 
nesouvisející témata – více než stručné dějiny tohoto druhu archeologie v Čechách spolu 
s popisem jejich základních pojmů a principů. Na str. 27-28, tedy prakticky až v polovině 
práce probleskne vlastní téma v kapitolce Keltové a zlato v rámci montánní archeologie Čech, 
přičemž není zřejmé, proč tato pasáž nebyla začleněna do kapitoly o dějinách montánní 
archeologie. Poté následuje opět návrat k líčení principů montánní archeologie (skladba těchto 
pasáží působí trochu chaoticky), aby kapitola byla zakončena skokem do Francie, kde autor 
nastiňuje laténskou těžbu zlata v kraji Limousine. Jde jistě o zajímavou situaci a je dobré, že 
A. Smola prokazuje slušné znalosti o tamní těžbě. Z textu však není úplně zřejmé, proč si 
autor vybral ze všech dokladů těžby zlata právě Limousin. Jeho argument, že se jedná o 
stejnou geologickou situaci jako v Čechách je sice logický a jistě vhodný, avšak ani 
v polovině práce není zřejmé, co v ní vlastně chce řešit. Dle dosavadního vývoje textu by se 
zdálo, že se za povšechným názvem Zlato v mladší době železné v Čechách má skrývat práce 
o samotné těžbě. 
 Až druhá polovina práce je věnována vlastnímu tématu. Autor hned na počátku zařadil 
velmi důležitou a zajímavou otázku vztahu zdrojů zlata a osídlení v době laténské. Nutno 
konstatovat, že se svého úkolu zhostil dobře podal výstižný přehled proměnlivého vývoje 
osídlení ve vztahu k ložiskům zlata v Čechách. Následuje však další nelogický skok a sice 
k technice zpracování zlata. Za tímto názvem se skrývá několik více méně neuspořádaných 
poznámek vztahujících se ke zpracování suroviny, k tavbě i k výrobě mincí. Následuje 
poměrně zajímavá a obsahově celkem správná kapitola s názvem Uplatnění zlata v laténské 
společnosti a ž na, že nejde ani tak o uplatnění zlata ve společnosti jako o uplatnění tohoto 
kovu v různých výrobních procesech, tedy především ve šperkařství a mincovnictví. Poté 
autor pokračuje líčením nálezů laténských nálezů v Čechách dle jednotlivých horizontů. 
Následuje kapitolka o metodách analýzy zlatých předmětů z doby laténské, čímž se ovšem 
myslí pouze analýzy přírodovědné. 
 Závěr práce je pak věnován předpokladům k těžbě zlata v mladší době železné. Zde 
má autor na mysli naopak především předpoklady společenské, nikoliv předpoklady 
geologické či technologické. V podstatě se vyjadřuje k otázce, v kterém období a v kterém 
regionu, případně na které lokalitě lze předpokládat získávání zlata. 
 Práce zřejmě neobsahuje zjevné chyby či omyly. Autor prokazuje velmi dobrou 
znalost geologie, dobrou znalost technologických postupů při získávání a zpracování zlata i 
slušnou znalost archeologických reálií, kterou A. Smola prokázal především v kapitole 5.1. 
Nedostatkem práce však je absence formulování cílů, takže ani z úvodu ani z celé práce, není 



zcela zřejmé, co tím vším chtěl autor vlastně říci. Neurčitý dojem posiluje i někdy chaotické 
řazení témat resp. kapitol. A nutno rovněž konstatovat, že k úplnému naplnění tématu chybí 
rozměr ekonomický a větší společenský akcent celé otázky zlata.  
Navrhované hodnocení: velmi dobré. 
 
 
 
 
V Praze 3.9. 2012  
 
 
 
 
 
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 


