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Oponentský posudek bakalářské práce p. Martina Odlera, "Příspěvek 
k raně středověkému osídlení severozápadního Slovenska", Praha 2008, 
113 str., + příloha (183 obr., tab. a grafy). 

Posuzovaná práce zabývající se dějinami severozápadního Slovenska 
(konkrétně Turčianskou kotlinou) se co do použití pramenů skládá ze dvou 
částí: v prvé (na s. 7-45) podal autor charakteristiku přírodního prostředí 
sledovaného kraje opírající se o jeho současný stav (který např. u klimatu 
mohl být v minulosti od dnešního odlišný, poněvadž historičtí klimatologové 
předpokládají právě v raném středověku určité klimatické výkyvy) na níž 
navázal pokus o komplexní historický pohled na dějiny tamějšího osídlení 
v raném středověku až do 13. století. Absence historických zpráv i dosud 
malé množství archeologických památek pocházejících z tohoto území nutily 
autora ke sledování širokých souvislostí tehdejšího historického vývoje, za 
kterého se raně středověké dějiny Turca odehrávaly (aniž je v mnoha 
případech dokazatelné, že se tamějšího území musely vůbec nějakým 
způsobem dotknout). To se týká celé řady otázek z dějin Velké Moravy jako 
problému sociální skladby velkomoravského obyvatelstva, ekonomického 
zabezpečení velkomoravské říše apod. Zvláště významnou úlohu hrálo 
vonom období a i později Nitranské knížectví. Mnohé ze sledovaných 
událostí se dotýkají Turce jenom velmi vzdáleně. Autor je oprávněně 

zdrženlivý k některým teoriím zdůrazňujícím význam tamějšího teritoria (to 
se týká např. předpokladu existence velkého počtu raně středověkých 

hradišť, které tam však nejsou doloženy apod.). Ani o povelkomoravské 
historii Turce mnoho nevíme. Staromaďarský zásah se na tomto teritoriu 
neprojevil. Starší historiografií předpokládaný přesun obyvatelstva do 
hornatých oblastí Slovenska nelze prokázat. Různými hypotézami si 
vypomáhají i toponomastikové. Rovněž tak o komunikačních spojích, o 
kterých se v pramenech dočítáme až od 13. století, lze se ve starších 
obdobích vyjadřovat jenom velmi obecně. Autor v této kapitole, která má 
spíše charakter široce koncipovaného shrnutí názorů na historii sledovaného 
regionu, prokázal velmi dobrou znalost příslušné odborné literatury i 
schopnost s ní samostatně pracovat. 

Druhá, podstatně rozsáhlejší část bakalářské práce (s. 46 - 113 + přílohy) 
má již zcela jiný charakter. Je to publikace výzkumu raně středověkého 
sídliště v Ivančině Kratinách provedeného v letech 1962-1963 A. 
Petrovským-Šichmanem, který nebyl dosud ani vyhodnocen, ani podrobněji 
publikován. 
Právě ve vyhodnocení tohoto výzkumu spočívá autorův přínos pro poznání 

středověkého osídlení Turca. Šichmanovým výzkumem se podařilo odkrýt 
pouze část osady, jejíž značná část byla zničena již v minulosti. Tato 
skutečnost ovšem snižuje interpretační možnosti zjištěných skutečností. Po 
popisu jednotlivých zjištěných objektů (zajímavé je velké množství kamenů) 
přistoupil autor k analýze nalezených památek, mezi kterými samozřejmě 
převládají keramické zlomky. Ke stanovení jejich stáří se autor musel opřít 
(někdy i značně vzdálené) analogické nálezy podobných výzdobných prvků, 
podobného formování okrajů Cl stejného technologického zpracování 
pocházející z lépe datovaných nálezových situací. Nekeramické nálezy byly již 



méně početné (šipky, nože, ocílka, přezka, přeslen apod.). Výzkum přes svá 
omezení přinesl zajímavé poznatky (např. o zaměstnání obyvatel, o příčinách 
zániku sídliště, o jeho datování apod.). Autor měl k dispozici i některé další 
výzkumy A. Petrovského-Šichmana (snad nejzajímavější pocházejí z hrádku 
Šance), které autor již jenom stručně zmiňuje. Stručná je též informace o 
staroslovanských mohylách na sledovaném území. Krátké je i závěrečné 
shrnutí autorových poznatků o vývoji raně středověkého osídlení na Turci. 
Oprávněnost některých závěrů mohou potvrdit či naopak vyvrátit nové 
archeologické nálezy v tomto regionu. Autor je si této skutečnosti dobře 
vědom. 

Předložená bakalářská práce velmi dobře dokumentuje autorovu 
schopnost samostatně pracovat s rozsáhlou a značně různorodou odbornou 
literaturou i s archeologickým materiálem. Jeho závěry jsou uvážené. Práce 
má velmi dobrou úroveň i po stránce formální. Posuzovaná práce plně 
vyhovuje požadavkům kladeným na práce bakalářské. 

Praha, 11. června 2008 

I ľ, t' \ I'J\)'~ 
Prof. (Ur. Jiří Fláma, CSc. 


