
 

 

 

 

 

 

Oponentský posudek bakalářské práce v oboru Klasická archeologie: 

     Jan VLČEK, Ikonografie římských mincí v období vlády Constantinovské dynastie.  

                          Písek 2014. Str. 58, obr. příloha  

 

 Cílem předložené bakalářské práce je, jak vyplývá z předmluvy, komplexnější 

vyhodnocení římských mincí z doby vlády konstantinovské dynastie (druhých Flaviovců), 

tedy císařů Constantina I. Velikého až Juliána Apostaty (306 -363 n. l.). Tento výběr motivuje 

kol. Vlček jistě svým zájmem o tuto dobu i skutečností, že mincovní  ikonografii 4. století je 

v literatuře věnovaná dosud menší systematická pozornost. Správně si uvědomil určitou 

specifičnost ražeb z doby, kdy se opět ve správě říše po dlouhé době uplatňuje dynastická 

kontinuita moci a v motivech obrazů i jejich technickém provedení se objevuje větší pestrost a 

vyšší úroveň ve srovnání s obdobím tetrarchie. S tématem je ovšem spjata celé řada obecně 

známých problémů pozdně římského mincovnictví, kterých si kol. Vlček byl vědom a v práci 

se jich v nutné míře dotkl. 

 Struktura práce je promyšlená a ekonomicky soustředěná k základnímu tématu. Po 

předmluvě následuje Úvod, ve kterém se autor věnuje problematice mincovních nominálům 

jejich pojmenování a (v podstatě ovšem neznámým) hodnotovým vztahům mezi mincemi 

různých kovů. Kol. Vlček se v této nejisté půdě docela dobře orientuje a jeho přehledné 

pojednání je plně přijatelné (vzhledem k roli denáru v Diokleciánově ediktu z r. 301 lze 

ovšem pochybovat, že by to byla ještě stříbrná mince, s. 141). Následují kapitoly věnované 

rozboru portrétů a legend na aversech mincí, poté na reverzech, kde pochopitelně větší 

pestrost motivů dovoluje autorovi více rozvinout jeho smysl pro systematičnost. Jeho 

postřehy ke změnám v provedení portrétu na lících (snaha o individualizaci) a titulatuře  jsou 

vesměs dobré, s konstatováním konečné unifikace bývalých republikánských funkcí 

v unifikovaném císařském úřadě (zjednodušení titulatury). Obrazy a texty na rubech mincí 

jsou vhodně interpretovány jak v souvislosti s obecným prosazováním se dominátu, tak 

s konkrétními událostmi, k nimž se ražby dají vztáhnout.  Další kapitoly jsou věnovány 

pronikání křesťanské symboliky na mince, což je samozřejmě nejzávažnější novinka mincí 

této doby, dále posmrtným ražbám (nepokládám to za šťastný název, neboť konsekrační a 

pamětní mince byly sotva raženy „ve jménu“ již mrtvých císařů (s. 46) a konečně tzv. 

pamětním ražbám měst (Říma a Konstantinopole). Ve stručném (snad až příliš stručném) 

závěru shrnuje autor svůj pohled na téma po svých pracovních zjištěních. K výkladové části 

mám v podstatě jen jednu zásadnější kritickou poznámku a to, že vedle Constantina I., 

kterému je věnována převážná pozornost, se jeho následovníkům dostalo pozornosti jen 

skromné. 

Text práce má jasný výklad, formulace jsou v zásadě voleny velmi uváženě a dokazují 

solidní odbornou připravenost autora v dané úrovni a oblasti odborné práce. V některých 

případech mají jeho poznámky přece jen poněkud zkratkovitý ráz vzhledem k obecnějším 

konotacím problému. Tak např. na s. 9 hovoří o tom, že legendy a obrazy na mincích „byly 

důmyslně voleny tak, aby propagovaly oficiální téze císařovy vlády“ (srov. i s. 27 aj.); část 

numismatické literatury je velmi opatrná v užití pojmu „propaganda“ pro antiku, spíše hovoří 

 

 

 



 

 

 

 

 

 o „sdělení“. Problém je obecně v tom, zda můžeme mluvit o „tézích“ vlád, kdo určoval téma 

obrazu a legendy pro konkrétní emise (vždy císař?), atd. Jinak ale autor oprávněně počítá 

s využitím ražeb různých kovů pro adresáty z různých sociálních skupin (s. 27); opomněl 

ovšem velmi důležitého adresáta, a sice vojsko, ke kterému směřovala pravidelně větší část 

nových ražeb. Na s. 27 se tvrdí, že poslední pohanské božstvo se objevuje na mincích r. 324 

(Jupiter), což není zcela pravda, protože se ještě dále razí personifikace. Na s. 33 si správně 

všímá sekulárních ražen k r. 348 (1100 let Říma), ale nedovozuje skutečnost (v souvislosti 

s nástupem křesťanství), že se už nepořádaly žádné ludi saeculares. Problematický býk na 

minci Juliánově (s. 35, v příloze č. 38) mohl být i replikou obětního býka z Augustovy mince; 

v každém případě byl - třeba i nepřímo - protikřesťanským motivem: křesťanští historici 

uvádějí, že kvůli němu došlo k rebelii křesťanského lidu v Alexandrii. Nejednoznačná je 

formulace na s. 16: diadém se poprvé objevuje na mincích Constantina I. - jak je tomu třeba 

rozumět? (Soudí se, že Konstantin byl první císař, který diadém skutečně nosil). Ke s. 17: kde 

byl počátek paprsčitých korun (radiati)? Domněnka na s. 15, že pravý profil byl pro rytce 

praváka technicky jednodušší, nerespektuje fakt, že na razidlu byl obraz vlevo. Je třeba ocenit, 

že kol. Vlček si udělal dobrou korekturu své ortografie, takže jak v češtině, tak v latině je 

minimum překlepů (v legendě u č. 25 má být OB VICTORIAM). Místo Treveri mělo být 

Trevír, který dnes je v Německu, nikoli ve Francii (s. 39). 

 Obrazová příloha nabízí 40 vybraných ražeb (vesměs pěkné kvality), které mají 

posloužit jako profilová ilustrace typologie mincí konstantinovského období. Jsou řazeny 

samozřejmě chronologicky, vždy je uveden stručný, ale přesný popis, a uvedena katalogová 

identifikace se zdrojem vyobrazení. Bohužel tato jinak kvalitní příloha nebyla v práci funkčně 

využita, protože ve svém výkladu k ní autor nijak neodkazuje. To je nutno pokládat za 

metodickou slabinu práce. 

               Mohu však konstatovat, že přes výše uvedené připomínky pokládám bakalářskou 

práci za zdařilý výsledek autorova hlubokého zájmu o téma a jeho snahy spojit důležité 

aspekty numismatické, historické a společenské do komplexnějšího obrazu římského 

mincovnictví v době začínajících velkých historických proměn. Mohu proto práci kol. Vlčka 

doporučit k obhajobě. 

    Můj návrh hodnocení: velmi dobře 

 

Praha,  3.9.2014                                                                                

 

                                                                                                      Doc. Václav Marek 

 


