
Posudek vedoucího práce na diplomní práci: 

BC. David Lužický, Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy. Praha, 
Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologii 2007. Str. 134, tab. 6, foto příloh 5. 

Téma diplomní práce odpovídá dlouholetému hlubokému zájm11 kol. Lužického o antickou, 
zvl. římskou numismatiku) a bylo zadána i s cílem. posunout . )předu odbornou katalogizaci 
minco\l1í sbírky UK. která je tnal)'m dcsiderátem už od samého vzniku sbírky. Soustředění 
se na ražby tzv. vojenských císařů (235-284 po Kr.) bylo dáno především poměrně jasnou 
chronologickou vymezeností období a specifičností politické a ekonomické situace, za níž 
mince byly raženy. Úkolem diplomanda tedy bylo seznámit Se důkladně s dobou vlád 
vojenských císařů, s ekonomickou situací a vývojem měny, cbecnými tendencemi 
v ikonografii mincí a především pak kvalifikovaně zprácovat katalog mincí spadajících svou 
ražbou do daného období. Svůj úkol kol.. Lužický splnil s velikou pílí a zodpovědností na 
velmi solidní teoretické odborné úrovni. 

Práce je racionálně rozvržena do dvou částí (zvlášť stránkovaných). První (Informační 
část) je věnována nejprve poměrně stručnému. ale výstižnému pojednání prekérních vlád 
jednotlivých císařů, při čemž je zdůrazněna role vojsk ajednotli'ý)"ch provincií v obsazování 
trůnu; čtenář tak získá potřebné "zázemí" pro pochopení okol;0stí jednotlivých ražeb (Je 
správné hovořit o .,vymezení sfér vlivu mezi Valerianem a Gallienem". str.13 a 52?). Dále se 
autor věnuje organizaci mincovnictví (mincovny) a dobovým trendům v ikonografii mincí 
(zde bych čekal jasnější po~ouzení, do jaké míry byli císaři a1ltonomnÍ ve výběru typů, či do 
jaké míry navazovali na své předchůdce, či naopak jim oponovali). S velkou znalostí pak 
pojednává autor o stavu římské ekonomiky ve 3. stol a zejména pak o vývoji měnového 
systému v této destabilizované době. Je schopen se dobře orientovat ve složité diskusi 
specialistů na tuto problematiku (např. Carson versus Wolters, srov. str. 35nn.), a oprávněně 
může vyjadřovat své pochybnosti. příp. námitky (diskuse o možných stanovených 
nominálních vztazích aureus - antoninian - denár). Velmi záslužlléje shrnující přehled o 
příjmech a výdajích římského státního rozpočtu (str. 40nn.), při nutném zohlednění faktu, že 
vojenští císaři jen zřídka měli k dispozici zdroje celé říši a mc1'Ji plnit své výdajové 
povinnosti. Kol. Lužický se pokusil i vyjasnit si problém nedOkončené Aurelianovy měnové 
reformy a vyhodnocuje především různé pokusy o interpretaci značek na tehdejších mincích. 
Vidíme tady opět diplol1landův zájem zaujmout vlastní stanovisko, i když na .,konečné řešení" 
letitých otázek si nárok nečiní (na str.51 by se VSV příp. mU.-do Císt quimJlle seslerlios 

valet ).Otázku mám k vícekrát zmiúovaným lex ('()rne!iu a 1('.\ Julia: ze kdy pocházejí? 
Hlavní poznatky z výkladu první části autor vhodně shrnuje ve svém Závěru (opomenut 
v Obsahu). 

Druhou část o' práce tvoří katalog zpracovaných mincí, tedy vlastní jádro práce. 
Obsahuje 558 položek. je tedy mincí vojenských císařů překvapivé množství v proporci k celé 
sbírce. Katalog je uveden nutnými informacemi o jeho uspořádá:1.Í a .. čtení" . je zpracován 
graficky velmi přehledně vzhledem k množství údajú v každé p(.!oice. Mince jsou popsány a 
časově zařazeny podle standardních katalogů a adekvátních Sl ji; (katalog britského musea, 
RIC, MIR), jsou klasicky seřazeny podle jednotlivých císařů, pokud je to možné i v užším 
určení doby ražby v prúběhu vlády; dalším kriteriem řazení jsou mincovny a mincovní kov 
(nominál). Popisy aversů a reversů naznačují současně i stav zachovalosti mincí, při přepisu 
mincovních textů zachovává kol. Lužický standardní epigratí.cké normy. U mincí je veden 
rozměr. osových vztah typt'\ obou stran mince: pro množství ll'lincí nebylo možno všechny 
kusy z\ážit. to zltstává ještě jako zbytkový' úkOl do nejbíižší doby. Katalog shledávám 
naprosto spolehlivým; v poznámkách ke katalogu se autor blíže vyslovuje ke stavu mince, 



k možnostem nejasného čtení, k variantám v odborné literatuř, Námitku mám proti pozn. 36-
40, kde jsou odkazy na pozn. 34 a tam je jen odkaz na pozn. 27). 

Na str.125nn. máme další dokled minuciózní pozornosti, s jakou pracoval s mincemi, 
když může nabídnout čtyři mince, které svou kombinací typů, resp. i legendy, nejsou 
doloženy v odborné literatuře a přispívají tak k numismatickc zajímavosti celé sbírky. 
Autorovy vývody jsou pov)rtce spolehlivé; nejsem si osobněji~;;;tjen čtením římské lIlI na 
sestertiu Gordiana III. Práce je dále v závěru vybavena podrobnými statistickými tabulkami a 
grafy, které působí i příjemně esteticky. Na pěti stranách (Plato 1 - 5) jsou uvedeny snímky 
vybraných mincí (bohužel některé vyšly příliš tmavé). 

Výklad je rozvržen uvážlivě a je přehledný; stal je jasný a při vší věcnosti čtivý. Dají se 
ovšem nají místa, kde lze namítat proti nejasnosti formulace (narl. str. 6: aktivity 
Maximinovy proti Germánllln; str. 16 záměna Valeriana ll. a S,t1cmina, str. 26 záměna (?) 
Cara a Carina),nešikovnosti výrazu (např. str. 52:přeuspořádáL vojska), chyby ve jménech 
(např.str. 16 Macrinus, str. 17 Rex regum, str. 20 má být Odaenathus, tak správně str. 1 7; na 
str. 63 má být správná formulace "designovaný konsul podruhé"; v katalogu k Č. 404nn. má 
být DIVO CLAVDIO apod.). Tyto nedostatky jsou nemilé, ale zásadně nesnižují podstatnou 
kvalitu výsledku diplomandovy práce. 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce splňuje všechny požadavky na tento typ práce, 
byla zpracována s velkou dávkou samostatnosti, s naprostOlI zodpovědností a trvalým 
zájmem. Proto mohu s upřimné dopomčit práci k ObhajObě
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