
 
 
 
 
 
 
Oponentský posudek magisterské diplomové práce: 
 
        Jan  VLČEK, Ikonografie pozdně římských mincí v letech 364 – 498. 
                   UK FF, Ústav pro klasickou archeologii, Praha 2016. Str. 60 + 10 str. obrazové  
                    přílohy. 
 

Kol. Vlček se zajímá o antickou numismatiku už delší dobu a jeho volba tématu pro 
diplomovou práci tak byla přirozená, nebotˇ antické mince  nabízejí řadu aspektů, s nimiž 
k nim badatelsky může přistupovat historik i klasický archeolog. Jeho volba tedy padla na 
zkoumání ikonografie (a legend) římských mincí z období, kterému - podle autora (viz 
předmluva) – je v odborné literatuře věnována menší pozornost právě z hlediska vyhodnocení 
mincovních motivů. Volba období je dána na počátku dobou nástupu Valentiniana I., kdy se 
mince začínají intenzivně „christianizovat“, na konci monetární reformou Anastasia I., kterou 
končí antické a začíná byzantské mincovnictví. 

Rozvržení vlastního výkladu je dobře uvážené a odpovídá záměru, který je v práci 
sledován. V Úvodu (= druhá kapitola), v němž autor ozřejmuje volbu vymezujících let 364  
498 (důvody jsou zcela přijatelné) a podává stručný popis mincovního systému v uvedeném 
období. Problém nominálů (názvů i vah) je evergreen v bádání, ale kol. Vlček ve svém shrnutí 
neudělal závažnější chybu. Dobře konstatuje, že mincovní systém dominátu v zásadě vychází 
z Constantinových reforem, ví, že stříbrné mince téměř odcházejí ze scény; ale až příliš pouští 
stříbrné mince při svém studiu ze zřetele (originální práci k argenteům 5. století, včetně jejich 
kompletního katalogu, zpracoval doktorand ústavu F. Gambacorta v r. 2014). Pokud jde o 
siliquu, existují názory, že to nikdy nebyla stříbrná mince, ale váhová jednotka užívaná navíc 
pro zlato (ca. 0,19 g)  

Kapitola třetí pojednává Líce mincí, důkladně se zabývá tedy typy portrétů (v 
zasvěceném porovnání s předchozími epochami) a opisy, tedy variantami titulatur císařů a 
císařoven. Poznámku mám ke str. 23: diadém (prostou stužku ve vlasech) mají na mincích už 
císařové v 1. století! 

Čtvrtá (nejobsáhlejší) kapitola je obdobně věnována reverzům mincí – nejprve obecně, 
pak speciální pasáže pojednávají zobrazení personifikované Victorie, monogramy jako rubové 
typům měděných mincí, křesťanskou symboliku (dobře je dokládáno, jak nová symbolika 
nahrazuje či doplňuje tradiční „pohanské“ symboly) a mince s voty. Závěrečná část kapitoly 
pojednává o značkách mincoven. I když toto téma nesouvisí přímo s ikonografií, nabízí  
diplomand i tady zasvěcené informace, zvl. vysvětlení COMOB  (a „hybridního“ CONOB), 
která je dokladem tendence připisovat všechny mince dvoru spíše než jednotlivým městům 
(rozlišit bezpečně COMOB a CONOB lze jen na opravdu dobře zachovaných kusech). Při 
zjištění, že z bývalé pestré palety personifikace ctností, známé z principátu, je skutečně 
podivné, proč s křesťanstvím zmizely i personifikace, které mohly být docela snadno 
„pokřtěny“ (Pax, Concordia, Pietas, Spes ...) a jsou užívány jako textové slogany. 
 Kap. 5 profilově pojednává o mincovní reformě Anastasia I. a trendech pozdějšího 
vývoje nyní už byzantského mincovnictví, které udrželo pro středověkou Evropu stopy 
římských mincovních tradic. 
             Práci uzavírají Závěr, který shrnuje opět historickou roli mincí a její posun způsobený  
christianizací říše, seznam použité literatury (mohl být obohacen o některé tituly věnované 



ražbám jednotlivých císařů, velmi pomocná mohla být práce W. Hahn, Die Ostprägung im 5. 
Jh. (408-491), Wien 1989. Pěkně sestavená obrazová příloha prezentuje v chronologické řadě 
pro Východ a Západ celkem 40 ilustrativních exemplářů mincí (ovšem v jednotném měřítku!), 
vesměs dobře vybraných z internetových zdrojů. 
              Autor je velmi dobře obeznámen nejen s vlastní situací mincovnictví, ale jistě i 
s obecně historickým pozadím – i když někde při interpretaci motivů či textů na mincích mohl 
explicitněji zvážit, k čemu asi se mince aktuálně vztahuje; např. str.29: REPARATIO REI 
PVBLICAE (s chybou v ortografii) – šlo nejspíš na reflexi porážky vzdorocísaře Magna 
Maxima, klečící postava by tedy měla být spíše personifikovaná Ravenna, ne 
Constantinopolis. Své téma zpracoval diplomand vcelku komplexně, vyzdvihnout je třeba 
pozornost s jakou pojednal především reverzy mincí: zvláště pasáže věnované personifikaci 
Victorie či monogramům jsou obsažné a přesvědčivé. Počíná si velmi samostatně, dokáže 
oprávněně vyjádřit své pochybnosti nad interpretacemi v odb. literatuře, nebo přímo 
polemizovat (např. v případě zápisu AVGGAVG, s. 25). Lze tedy konstatovat, že autor 
v práci osvědčil velmi solidní znalost mincovní (příp. monetární) problematiky pozdní antiky, 
tak i historického a ideového pozadí doby a byl schopen vlastním studiem postihnout (a 
formulovat) proměny, které v politické, duchovní, technické a umělecké oblasti jsou právě 
mincemi dokládány. Na druhé straně - při celkově pozitivním hodnocení práce – mi některé 
momenty v práci „chybí“: posouzení zjistitelných odlišností výbavy mincí na Západě a 
Východě (zvl. v 5. století); podrobnější pohled na mince uzurpátorů (příp. i „neříšské mince“ 
v Africe, Gallii ...); v diplomce nejsou vůbec zmíněny tzv. kontorniáty, které –cokoliv to bylo 
– chronologicky jsou dobovým jevem. 

Pro diskusi při obhajobě mám tyto dotazy: s. 28: jakou újmu utrpěla „dynastická 
sounáležitost“ po smrti Theodosia I.? Jak vysvětlit nápis VICTORIA AVGGG na pozdních 
mincích (s. 34; nápis je sice „obvyklý“, ale přeci jen zvláštní). Str. 30: je Leo II. skutečně 
„následník“ Zenónův? -  výklad na s. 32 se zdá být v neshodě se str. 26. Na čem zakládá kol. 
Vlček mínění, že soška Victorie (victoriola) byla „pravděpodobně“ od r. 238 předávána 
císařům při nástupu vlády? Mimochodem, soška Victorie (příp. Pacis)  se objevuje v rukou 
císaře už v 1. století, není to tedy pozdně antické novum. 

Výklad je jasný, úsporný a adekvátní pojednávanému tématu. Tiskové chyby jsou 
opravdu jen ojedinělé; na str. 34 má být Stilichona. Ke str. 33: Římané neměli „olympské 
bohy“. V příloze u č. 34 čtu na minci ZENON; omyl ( či spíše přehlédnutí?) je na str. 39: 
Romulus Augustus nebyl synem císaře Julia Nepota, ale patricije Oresta. Na s. 41 (nahoře) 
číst spíše: „blaho našich pánů augusta a caesara“. Na str. 187 je úsměvná formulace 
„nejtypičtější úpravy vousů“. V pozn. 58 bych očekával citaci přímo z Juvenála, 

Přes uvedené výhrady či kritické poznámky hodnotím práci velmi pozitivně. Svědčí o 
autorově hlubokém zájmu o římskou numismatiku, jeho schopnosti spojit různé adekvátní 
stránky studia mincovního materiálu i samostatnosti úsudku při práci se sekundární 
literaturou. Mohu proto jeho práci doporučit k obhajobě. 
Navrhované ocenění:    velmi dobře. 
 
V Praze, 12. 9. 2016 
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