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Oponentský posudek diplomové práce 

Četnost a artefaktuální bohatství kostrových pohřebišť z období tzv. avarského kaganátu 

v Karpatské kotlině a přilehlých regionech, jejichž základní systematizace si vyžádala 

soustředěné úsilí několika generací badatelů měla za následek dlouhodobé opomíjení 

poznávání sídelních protějšků pohřebních areálů. V archeologii není tato situace nijak 

výjimečná. Uveďme jen, že i v západní Evropě zůstávalo až do 70. let poznání raně 

středověkých sídlišť zcela ve stínu výzkumu tzv. řadových pohřebišť. Práce Martina Odlera 

tak mohla navázat teprve na nejnovější kompendia z pera J. Szentpéteriho aJ. Zábojníka. Jak 

se ukazuje, poznání sídelních forem a hospodářských strategií může vrhnout zcela nové světlo 

na problematiku identity Avarů a Slovanů, která byla (a v mnoha případech dosud je) zatížena 

nacionálními resentimenty. Právě kontaktní území severovýchodního Slovenska se k řešení 

tohoto tématu jeví jako obzvláště vhodné. 

Struktura rozměrné diplomové práce M. Odlera je promyšleně koncipována 

s vyváženým podílem teoretizujících a analytických kapitol. Ocenit je třeba v prvé řadě pokus 

o celistvé uchopení problematiky, který vychází z vynikající znalosti domácí i zahraniční 

odborné literatury (srov. str. 181-192). V první části práce se autor pokouší zasadit dosavadní 

znalosti sídelních areálů v oblasti avarského kaganátu do historických souvislostí a přehledně 

charakterizovat sídelní formy, typy sídlištních objektů a základní komponenty nálezového 

inventáře. Základní zjištění, že mezi sídlišti v rámci kaganátu vymezeném hranicí kostrových 

pohřebišť a sídlišti za touto hranicí připisovanými již slovanskému obyvatelstvu neexistovaly 

přinejmenším v 8. století žádné zásadní rozdíly ve stavební ani hmotné kultuře totiž nutí 

k revizi dosavadního pojetí avarské a slovanské etnicity. Za osvobozující východisko 

pokládám autorův příklon k instrumentálnímu pojetí etnicity prosazovanému v poslední době 

především tzv. vídeňskou školou reprezentovanou W. Pohlem. Domnívám se pouze, že by 

bylo vhodnější kapitolu o fenoménu etnicty předřadit oddílu věnovanému avarsko-slovanské 

hranici. V souvislosti s fenoménem hranice avarských kostrových pohřebišť na 

severovýchodním Slovensku se autor v důsledku přiklání k zažitému stanovisku, že byla 

výrazem napětí mezi avarským kaganátem a Slovany. Každá hranice má ale dvě strany a 

sociopolitickému uspořádání na straně Slovanů by bylo tedy třeba věnovat více pozornosti. 
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Existovala vlastně po zániku Sámovy říše na slovanském území organizace, která by byla 

schopna hranici hájit? Při popisu hospodářských strategií Avarů by bylo jistě poučné srovnání 

s Maďary, kteří v průběhu 10. století pravděpodobně prodělali podobnou cestu od kočovníků 

k usedlým zemědělcům. Přes tyto drobné výhrady přináší první partie diplomové práce 

kritický přehled všeho důležitého, co se v posledních desetiletích na poli diskuzí událo. 

Střední oddíl představuje analytický rozbor pěti dosud nepublikovaných sídlišť 

datovatelných do 8. století na severovýchodním Slovensku (Cífer-Pác, Šala-Duslo, Kubáňovo, 

Úľany nad Žitavou a Pavlová). V zájmu vzájemného srovnání zvolil autor pro všechny 

lokality stejnou strukturu zpracování i když informační potenciál jednotlivých výzkumů se 

různí. Detailnímu rozboru podrobil sídlištní objekty i movitý inventář. Je třeba zdůraznit, že 

autor podrobil rozboru více než 3200 keramických zlomků jejichž detailní deskripci obsahuje 

přiložené CD a jejichž kresebnou dokumentaci lze najít v přehledné obrazové příloze. Rozbor 

přinesl reprezentativní představu o keramické produkci, kterou je možno srovnat s hrobovými 

přídavky keramiky. Z poměrně vyspělého zpracování a současně značných regionálních 

rozdílů odvozuje autor poloprofesionalizaci hrnčířů 8. století. Nejsem si pouze jist, zda 

zjištění, že keramické zlomky největších rozměrů pocházejí ze sídliště Šala-Duslo neboť bylo 

zkoumáno v klimatických podmínkách nepřejících evidenci drobných zlomků je adekvátní 

odměnou za detailní měření a vážení všech jedinců. Keramický materiál pochopitelně 

představuje hlavní datovací pomůcku. Bylo by tedy třeba podle mého názoru detailněji 

argumentovat časové zařazení nepříliš proměnlivé "podunajské" keramiky do 8. století. 

Nemohou sídliště pokračovat hlouběji do 9. století a ocitnout se tak již ve zcela jiném 

historickém kontextu? Při zkoumání hospodářských forem avarského kaganátu 8. století jistě 

v budoucnu sehrají důležitou úlohu přírodní vědy. Reprezentativní osteologický ani 

paleobotanický materiál však bohužel dosud není k dispozici. 

V závěrečném oddíle se autor pokouší dosadit nová zjištění do struktury otázek 

vytýčených v prvním oddílu. Na zkoumaném vzorku znovu potvrzuje skutečnost, že život 

venkovských komunit se přinejmenším v 8. století na obou stranách avarsko-slovanské 

hranice odehrával ve velmi podobném rytmu. Jako obohacení je třeba vnímat důraz na 

komplementární studium sídelních a pohřebních areálů. K diskuze však zcela vypadla otázka 

velikosti venkovských komunit, kterou lze demograficky alespoň modelovat na několika 

zkoumaných pohřebištích. Do jaké míry odpovídají zpravidla nepříliš rozsáhlá sídliště (z pěti 

analyzovaných sídlišť pochází deset obytných objektů) někdy poměrně rozsáhlým nekropolím? 

Diplomová práce Martina Odlera podle mého názoru kriticky konceptualizuje všechny 

základní problémy, které jsou spjaty se studiem sídlišť v kontaktním "avarsko-
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slovanském" prostoru a do komplikované diskuse přináší řadu nových podnětů. Autorovi jde 

vždy primárně o pochopení, nikoliv o deskripci. Práce jednoznačně naplňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze 12.9.2010 

PhDr. Ivo Štefan, PhD. 
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