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Ikonografie mincovních obrazů konstantinovského období představuje jeden z důležitých souborů 

své doby a to především pokud jde o strukturu, pestrost a invenci portrétů i zobrazovaných motivů. 

Přesto, pokud se jedná o zachycení obrazů, je jejich styl úspornější než v obdobích předchozích, 

představuje jeden za zdrojů, z nichž čerpala období následující. 

Autor se věnuje této problematice především z hlediska posouzení mince samotné: způsobu 

a okolností její ražby, obsahu mincovního kovu a, jak je výše uvedeno, zachycení ikonografického 

vývoje. Přestože se věnuje též obecnějším historickým souvislostem, není dle mého názoru 

dostatečně posouzena role oběživa v kontextu vojska (viz např. Potter, D. S. 2004, The Roman Empire 

at Bay. AD 180 – 395. London at New York). 

V úvodní části práce autor překládá jen stručný nástin vývoje bádání, aby následně 



přistoupil k pojednání o lícních stranách mincí, kde hodnotí portréty a opisy. Stejný postup zvolil 

též pokud jde o reverzy mincí. Tyto kapitoly jsou napsány velmi zevrubně a dokládají autorův 

velmi dobrý přehled o dané problematice. Kapitola pátá na šesti stranách pojednává křesťanských 

symbolech na mincích konstantinovského období a tématiku doplňují kaipitoly o posmrtných 

ražbách a ražbách městkých mincoven. Autorovi se dle mého názoru podařilo vystihnout hlavní 

trendy ve vývoji zobrazení ve sledovaném období a podává jejich solidní interpretaci. Závěrečné 

kapitoly odpovídajcím způsobem shrnují pracovní postup a výsledky, ke kterým autor v průběhu 

řešení dospěl. 

Práce má logickou a přehlednou strukturu, zvolený pracovní postup a metodika je 

odpovídající. Autor pracuje odpovídajícím způsobem s dostupnou lieterturou a též citace mají 

odpovídající strukturu. Velmi kvalitní je také připojená obrazová příloha, která by však měla být 

více propojena s textem, pak by nebyla jen jeho doplňkem. Je třeba též vyzdvihnout skutečnost, že 

v práci téměř absentují překlepy a také po formální stránce dokládá autorovu vyzrálost po stránce 

stylistické. 

Jan Vlček svojí bakalářskou prací prokázal znalost problematiky a schopnost řešení 

stanoveného diplomového úkolu. Práce má přehlednou strukturu, autor též dokázal uvážlivě 

formulovat závěry.  Předložená práce splňuje požadavky na tyto práce kladené a proto ji považuji za 

vhodný podklad pro obhajobu a k dalšímu řízení pro udělení titulu „bakalář“ s hodnocením 

„výborně“. 
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