
Vyjádření školitele k doktorskému studiu Mgr. Davida LUŽICKÉHO a k předložené 

disertační práci: 

 

Mgr. D. Lužický ukončil v r. 2007 magisterské studium klasické archeologie a hned 

v témže roce byl přijat do presenčního doktorského studia v oboru Klasická archeologie 

s projektem disertace zaměřeným na problematiku římského mincovnictví, které ho už v té 

době dlouhodobě zajímalo. Byl pro svou numismatickou studii solidně připraven jak 

teoreticky, tak praktickou obeznámeností s mincovním materiálem. V průběhu studia si 

zodpovědně plnil studijní povinnosti, účastnil se pravidelných konzultací a zajišťoval si 

potřebnou odbornou literaturu. SDZK složil v r. 2010, poté přestoupil do kombinovaného 

studia, kdy zpracovával kapitoly své disertace, které konzultoval se školitelem, a zároveň 

zpracovával katalog mincí z období římské tetrarchie a Konstantina Velikého z mincovní 

sbírky UK, což bylo praktickou odbornou součástí jeho studia. Kol. Lužický publikoval 

příspěvky v Numismatických listech a Numismatickém sborníku, měl přednášky pro 

odbornou veřejnost, je spoluautorem Katalogu antických mincí Vlastivědného musea a galerie 

v České Lípě; zúčastnil se řady numismatických konferencí v zahraničí (Rakousko, Itálie) a 

často konzultoval s odborníky Numismatického institutu vídeňské univerzity, což nepochybně 

přispělo k odborné kvalitě disertace i zpracovávaného katalogu. Ze závažných osobních a 

rodinných důvodů se však ztěžovaly podmínky jeho studia a časové možnosti (změna 

bydliště, změny zaměstnání, narození dítěte aj.), takže nakonec byl kol. Lužický nucen podat 

žádost o mimořádný odklad odevzdání disertační práce, které bylo vyhověno. 

 Výsledkem jeho studia je předložená disertace Mincovnictví období římské tetrarchie, 

284 -312 n. l.: organizace, nominály, ikonografie, pro kterou bohužel nestačil dokončit 

některé své dílčí studie, které tedy zůstaly mimo. Předmět jeho bádání je neobyčejně složitý, 

neboť jde o mincovní a peněžní problematiku období naplněného politickými změnami a tedy 

i reformami finančními a monetárními, jejichž smysl a efekt je možno vysledovat prakticky 

jen za samotného mincovního materiálu, jehož interpretace je obtížná a v numismatickém 

bádání zdaleka ne jednoznačná. Mgr. Lužický musel tedy zvládnout množství nabízených 

teoretických řešení, sledovat monetární vývoj Říma od počátků principátu a studiem velkého 

množství mincí se pak vyrovnat se stavem mincovnictví svého centrálního období, tedy doby 

tetrarchie. Velmi důkladné je jeho posouzení obecných okolností Diokleciánových reforem 

v kontextu administrativního a finančního systému, metrologických anomálií zlatých mincí a 

pochopitelně i problému z nejtěžších, otázky pozdně císařských nominálů. Svým 

vyhodnocením ikonografie mincí, mj. císařského portrétu, přispěl autor k pojmenování 

ideových změn, jimiž bylo pozdně antické umění zasaženo. Součástí disertace (na přiloženém 

CD) je obrazová příloha s reprezentací mincí z katalogu připravovaného pro tisk. 

 Kol. Lužický pracoval s hlubokým zaujetím pro svůj předmět, prokázal velmi solidní 

odbornou znalost jak mincovního materiálu, tak velkého množství speciální odborné 

literatury, se kterou se dokázal suverénně, v potřebné míře i polemicky vyrovnat. Ocenit je 

třeba samostatnost a uvážlivost jeho úsudku. Jeho disertace je výsledkem důkladné badatelské 

práce, je velmi náročná i po technické stránce a v rámci českého historického a 

numismatického bádání je svými zjištěními pro dané období originální a nepochybně 

přínosná. 

 Mohu proto za sebe konstatovat, že uvedená práce plně vyhovuje standardním 

požadavkům na kvalitu doktorských disertací, a doporučuji ji k obhajovacímu řízení. 

 

 

V Praze, 17. 2. 2016 

                                                                                          Doc. Václav Marek  


