
ABSTRACT

This PhD research has furnished the occasion to update the outdated works about Late Roman 

coinage focusing especially on a  topic  not  so commonly examined like the Late Roman silver 

coinage.

More precisely, it is analysed and discussed some of its more intriguing aspects. First of all how 

silver, as metal, was considered and perceived in Late Roman society and, therefore, why during 

fifth century AD silver bullion was used to produce fine silver objects rather than coins.

Two different Late Roman customs concerning silver coinage are then reviewed: hoarding, with a 

list of most recent findings, and clipping.

Finally a chapter is dedicated to the metrology and fineness of Late Roman silver coins together 

with an accurate analysis of the 7 different denominations. 

This  extensive  and  deep  discussion  about  Late  Roman  silver  coinage´s  main  problematics  is 

completed by the most recent and updated catalogue of all the Late Roman silver denominations 

known so far.

Such a review has given not only the possibility of updating or modifying some of the previous 

theories but also the opportunity to suggest some new ideas.

---------------------------------------

Podrobně jsou zkoumány některé konkrétní zásadsní otázky, především jakým způsobem bylo v 

pozdně římské společnosti vnímáno stříbro jako kov a proč tedy bylo v pátém století po Kr. užíváno 

k výrobě stříbrných předmětů spíše než k ražbě mincí. 

Tato práce poskytla příležitost revidovat některé zastaralé teze o pozdně antickém mincovnictví, a 

to především díky svému zaměření na pozdně římské stříbrné oběživo, které dosud nebylo běžným 

předmětem badatelského zájmu.

Následně jsou předmětem studia dva významné jevy spojené s  problematikou stříbrných mincí, 

konkrétně ukládání do depotů a ořezávání střížku.

Závěrečná kapitola se věnuje jednak metrologii a ryzosti pozdně římských stříbrných mincí, jednak 

podrobné analýze sedmi různých nominálů. 

Tato rozsáhlá a hluboká diskuse o hlavních aspektech problematiky pozdně římského mincovnictví 

ve  stříbře  je  doplněna  dosud  nejaktuálnějším  katalogem známých  pozdně  římských  stříbrných 

nominálů.  

Tento  přehled  umožnil  nejen  upřesnit  či  opravit  některé  stávající  teorie  ale  poskytl  zároveň 

příležitost k vyslovení nových myšlenek. 


