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Autor předkládá k obhajobě práci, která se nezabývá vyhodnocením archeologických 

pramenů, ale jedním ze způsobů jejich vyhledávání a získávání. Zde popsané použití 

detektorů kovů může být na jedné straně přínosem pro nezbytné rozšíření nálezové základny. 

Jejich zneužití za účelem vyhledání kovových předmětů pro jejich následné nelegální 

obchodování má ale přesně opačný přínos, který naopak zájmy oboru archeologie značně 

poškozuje. 

     Přestože problém „detektorářů“ je velmi častým námětem mnoha neformálních diskuzí, 

souhrnné práce o nich jsou spíše výjimkou. To byl patrně i impulz pro Filipa Krásného, aby se 

pokusil sumarizovat některé obecné i praktické roviny tohoto velmi aktuálního tématu. 

V diplomové práci cituje například kapitolu autorů Kuny – Křivánka v publikaci 

Nedestruktivní archeologie (Kuna, M. a kol., Academia 2004), která uvádí pouze základní 

informace o principu detektorů, jejich pozitivním využitím v nedestruktivním archeologickém 

výzkumu a upozorňuje na potřeby ochrany archeologického dědictví před nelegálními 

uživateli detektorů. 

     Předložená diplomová práce se snažilo o mnohem komplexnější pohled na tuto mimořádně 

závažnou problematiku současné evropské archeologie. Postup detektorářů, často vedený 

jediným cílem, a to snahou po zisku, je v naprostém rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně 

archeologického dědictví (tzv. Maltská konvence z roku 1992). Proto se nelegální využití 

detektorů stalo mimořádnou hrozbou pro obor.  

     Ve snaze o upozornění na řadu dílčích problémů, věnuje F. Krásný v práci pozornost 

charakteristice přístrojů, používaných při průzkumu, popisuje aktivity detektorářů, často 

sdružovaných v nějakých společnostech či klubech. Znovu připomíná známá stanoviska 

k problematice detektorů z pohledu legislativy, při současném srovnání postojů v České 

republice a v Evropě. 

    Poněkud přínosnější je stručná rekapitulace zkušeností s detektoráři na příkladu 

Mladoboleslavska, kde autor profesně působí, takže tuto situaci lépe zná. Jinak je však práce 

spíše sumarizací již řadu let opakujících se postojů, pohledů a pokusů o řešení této pro 

archeologii svízelné situace. Stejně jako ve zmiňovaném průběhu let, ani v práci F. Krásného 

však nenajdeme návod, jak celou situaci řešit ku prospěchu hlavně archeologie. Pouze na 

stranách 72 a 73 uvádí autor několik návodných bodů řešení, u nichž lze opět zvážit, nakolik 

jsou v současné době reálné či nikoli. Práce tedy naplnila požadavky kladené na úroveň 

diplomových prací jen v omezené míře. Ocenit lze jistě poctivý záměr autora, směřující 

k nápravě stavu a pokus o zatím patrně nejrozsáhlejší sumarizaci otázek a odpovědí 

v problematice střetu archeologie s detektory a jejich uživateli. 

     Přes výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

„dobře“. 
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