
Posudek oponenta na práci Davida Lužického 
Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy 
Praha 2007, 63 stran textu a 69 stran katalogu, 6 tabulek, 5 fotografických tabulek. 

David Lužický svou diplomovou prací nejen navázal na zaměření práce 
bakalářské ("Roma Aeterna na mincích, gemách a reliéfech římského císařství"; 2005), 
ale zhodnotil svůj odborný zájem o numismatiku a její odraz ve vojenském 
prostředí, který jsem mohl sledovat po celou dobu jeho studia. Pro tuto práci zvolil 
zpracování souboru 558 ražeb ze sbírky Ústavu pro řecká a latinská studia FF UK 
z neklidného období římských tzv. vojenských císařů. 

Práce dvě hlavní části a první z nich je rozdělena do řady podkapitol. První 
z nich (snad nepříliš šťastně) nazvaná Informativní, vymezuje problematiku a 
zároveň tvoří rámec, z nějž autor vychází při hodnocení početného souboru mincí, 
zpracovaného v druhé, katalogové části. Poměrně velký prostor je věnován historii 
3. století (práce vymezují roky 192 - 285 po Kr.), tato skutečnost má své 
opodstatnění, neboť především v době po pádu severovské dynastie se v rychlém 
sledu odehrávaly výměny na císařském postu a bez jejich zevrubného pochopení 
by nebylo možné se orientovat v ražbách druhé poloviny 3. století. Další kapitola 
"Ražba mincí, ikonografie" (str. 28 - 34), přináší přehled mincoven v období 
principátu a dominátu. V závěru této podkapitoly se autor věnuje námětům na 
mincích vojenských císařů, jejichž reversy jsou jako v předchozím období 
věnovány především vojenské tématice, resp. božstvům s vojenským prostředím 
spojovaným. Na tomto místě mohl D. Lužický zmínit také zobrazení na mincích a 
jejich porovnání s ostatními portréty císařů, i když především v případě krátké 
vlády nemusí mít větší vypovídací hodnotu. Zajímavé a pochopitelné je 
konstatování, že v době obecného neklidu se zobrazení císařů na mincích řadí ke 
konzervativnímu směru, akcentujícímu starší tradici (s. 32). V této souvislosti však 
není dle mého názoru vhodné užití obratu "zvrásčený portrét Alexandra Severa" 
nebo "Iiturgální" (liturgické?) nástroje. 

V následující podkapitole "vývoj římské ekonomiky ve 3. století" D. Lužický 
zhodnotil vývoj nominální soustavy a její změny od doby Augustovy až do doby 
Aurelianovy a Diocletianovy reformy r. 294 po Kr. Na pozadí ekonomického 
úpadku a rozpadu centrální správy definuje postupný úpadek měny (který začal již 
v předchozích staletích): zlehčování a devalvace římských mincí, vyvolané 
nutností zajistit nutné platby a domnělou stabilitu měny. Tuto problematiku autor 
zevrubně hodnotí v podkapitole "Příjmy a výdaje státního rozpočtu". Při posouzení 
všech vstupních hodnot - daní přímých a nepřímých a jejich porovnání s výdaji je 
zřejmé, že římská ekonomika byla značně rozkolísaná. Součty mandatorních 
plateb převyšovaly její možnosti. Důvodem byly stále rostoucí výdaje na armádu, 
nejen na stále se zvyšující platy praetorianů, legionářů a vojáků pomocných sborů, 
ale také na jejich odměny po opuštění vojenské služby a technické zajištění 

bojeschopnosti armády. V této souvislosti není překvapivá skutečnost, že položky 
znamenaly až 75% (podle některých odhadů až 80%) státních výdajů. Problémy, 
které z této situace vyplývaly, především z důvodu stanovení převoditelnosti mezi 
aureem a denárem, resp. antoninianem řeší autor v závěru této podkapitoly 
interpretací značek XX a VSV (s. 49 - 51). Tato skutečnost je důsledkem vztahu 
císaře k armádě a jejím dominantním postavením vnitropolitického činitele. 



Druhá část práce je věnována samotnému katalogu 558 mincí ze sbírky 
Ústavu pro řecká a latinská studia. Zde leží těžiště předložené práce. Katalog je 
rozdělen podle mincoven, mincovního kovu a podle roku emise, při jeho 
uspořádání autor vycházel ze standardu, běžného pro publikace podobných 
souborů mincí. Tato část práce je přehledná, pečlivě zpracovaná. V soupisu jsou 
uvedeny základní charakteristiky - v některých případech však chybí váha mincí, 
která dle autora bude doplněna (tento parametr je nutný v případě publikace. Ke 
katalogu, pečlivě a přehledně sestavenému, lez vznést jedinou připomínku: 
přestože dějiny sbírky jsou zhodnoceny na jiném místě, považoval bych za vhodné 
alespoň stručně tuto problematiku zmínit (postačila by zmínka v úvodu práce). 
Nedílnou součástí je soupisu je obrazová příloha - tabulky procentuálního 
zastoupení ražeb panovníků, mincoven ze sbírky UŘLS, vhodně doplněných 
příslušnými grafy. Velmi kvalitní je také fotografická příloha. 

Práce D. Lužického má jasnou a přehlednou strukturu a lze konstatovat, že 
autor splnil úkoly, vymezené v zadání. Osvědčil nejen schopnost práce 
s početným materiálem, který utřídil a zpracoval, ale zvládl také jeho následnou 
interpretaci. Po doplnění údajů v katalogu lze doporučit jeho následnou publikaci. 
Z těchto důvodů považuji práci Davida Lužického za vhodný podklad pro obhajobu 
za účelem udělení titulu magistr. 

V Praze, 9. září 2007 
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PhDr. Jiří Musil, PhD. 
Ústav pro klasickou archeologii UK FF 
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