
/ 
Doc. PhDr. JOZEF ZÁBOJNÍK, CSc. 
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 

POSUDOK VEDÚCEHO DIPLOMOVEJ PRÁCE 

Martin Odler: Príspevok ku osídleniu juhozápadného Slovenska v období Avarského 
kaganátu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav pro pravěk a ranou dobu 
dějinnou. Praha 2010. 

Diplomant predložil mimoriadne rozsiahlu diplomovú prácu. Tá pozostáva zo 165 strán textu 
(Pripomínam, že nejde o normovanú stranu, t. j. 1800 znakov vrátane medzier. Ak by tomu 
tak bolo, rozsah práce by bol ovel'a vačší). Jej súčasťouje ďalej "Príloha". Tvoriaju texty k 
ilustráciám, samotné ilustrácie, ďalej tabely prezentujúce jednotlivé spracúvané lokality a 
sídliskové objekty, materiál z objektov hodnotený z viacerých hl'adísk (morfológia keramiky 
ajej častí, výzdoba, technologické špecifiká, metrické údaje atď.). Cenným doplnkom 
štatistickej časti analýzy sú početné diagramy. Apendix práce predstavujú aj tri celkové plány 
(sídliská z Cífera-Páca a Šale-Dusla), ktoré sú však do istej miery duplicitou ilustrácií v časti 
"Príloha". 
V predloženej diplomovej práci sa Martin Odler zaoberá problematikou, ktorá je z hl'adiska 
nálezového materiálu menej atraktívna. Je však nevyhnutným doplnkom vyhodnotenia 
pohrebísk z obdobia avarského kaganátu. Hneď na úvod chcem zdoraznit' jeden významný 
fakt. Je ním skutočnost', že Martin Odler prijal metodiku spracovania sídliskového materiálu, 
ktorú sme vypracovali spoločne s Dr. Fusekom pri vyhodnotení sídliska v Nových Zámkoch. 
Vytvára sa tak predpoklad úspešnej komparácie výsledkov analýz viacerých sídli sk. 
Práca je logicky štrukturovaná, čo dokladá prehl'adne prezentovaný obsah (s. 4-7). Čitatel' 
preto nemá problém správne sa zorientovat' v jej jednotlivých kapitolách. Nepovažujem za 
zmysluplné komentovat' každú čast' predloženého spisu. Zameriam sa iba na niektoré 
skutočnosti, ktoré si zaslúžia pozornost', resp. možno o nich diskutovat'. 
Každá vedecká práca spočíva v dvoch základných krokoch. Trochu zjednodušene by sme ich 
mohli charakterizovat' ako analytickú a syntetickú etapu. Domnievam sa, že v predloženej 
diplomovej práci Martina Odlera sú oba komponenty proporcionálne vyvážené. Zdorazňujem 
to hlavne preto, že aj v prácach mnohých renomovaných autorov analytická čast' dominuje. 
Použité grafy, diagramy, štatistické prehl'ady a tabely potom posobia dost' samoúčelne. Veď 
načo potom robíme nesmierne prácne a rozsiahle rozbory, keď ich výsledky potom 
nevyužijeme vo vyhodnocovacej fáze a v interpretačnej rovine. 
Prácu Martina Odlera negatívne poznamenala absencia spracovania vačšieho množstva sídli sk 
z územia kaganátu, hlavne v jeho centrálnych častiach. Je úlohou predovšetkým mladšej 
generácie maďarských archeológov toto negatívum eliminovat'. Disponujú totiž obrovským 
množstvom materiálu z rozsiahlych sídlisk, ktoré boli v poslednej dobe odkryté pri 
výskumoch vyvolaných výstavbou roznorodých komunikácií (dial'nice a rýchlostné cesty). 
Práve jeho sprístupnením vzniknú predpoklady nielen porovnávat' výsledky, ale ich aj podl'a 
možností interpretovat', či už z hl'adiska chronologického, prípadne etnického. 
Pozitívne hodnotím snahu Martina Odlera po doslednosti. Tá sa prejavuje predovšetkým v 
analytickej fáze. V tomto procese vyhodnotil nesmierne množstvo faktov, ktoré pochopíme 
iba vel'mi podrobným štúdiom použitej databázy. Azda aj preto može vzniknút' u čitatel'a 
dojem "preplnenosti" údajmi. Je však potrebné zdoraznit', že v niektorých prípadoch mohol 
diplomant tento postup zjednodušit'. Na druhej strane je však takýto prístup nevyhnutný, ak 
chceme z materiálu, ktorý je k dispozícii vyt'ažit' niečo viac, než sú len bezobsažné 
konštatovania a všeobecne platné závery. Každý odborník postavený pred nejaký problém 
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musí v tejto fáze riešiť dilemu. Do akej miery je ešte únosné zahíbit' sa do analýzy? Do akej 
miery ju ešte može pochopit' "konzument", teda čitatel'? 
V práci Martina Odleraje použitý tzv. "oxfordský" sposob citácie literatúry. Autor ho doplnil 
o poznámky pod čiarou. lch podrobnost' a rozsah však nepovažujem za negatívum. Ak by boli 
totiž zakomponované priamo do textu, mohli by posobit' rušivo. Je potrebné však zdorazniť, 
že niektoré formulácie v nich možno zostručnit'. 
Považujem za doležité ešte upozornit' na niekol'ko skutočností. Tou prvou je sposob 
vyjadrovania sa a formulovania myšlienok. Diplomant preukázal jednak kultivovanost' 
písomného prejavu prejavujúcu sa bohatosťou jazyka, jednak logický prístup k prezentovaniu 
argumentov. Martin Odler má veľmi dobrý rozhl'ad v odbornej literatúre. Vo svojej práci 
použil ohromné množstvo titulov, o čom svedčí aj súpis použitej literatúry. Za pozitívum 
považujem aj fakt, že v práci sa nevyhýbal ani cudzojazyčnej spisbe. Z tohto pohl'adu je 
obzvlášť doležité využitie maďarsky písanej literatúry. Aj z uvedeného vyplýva dobrá 
jazyková príprava diplomanta. 
Mimoriadne treba ocenit' aj formálnu stránku práce. Tzv. "štábna kultúra" je v diplomovej 
práci porovnatel'ná s dielami renomovaných archeológov. Platí to nielen pre "čistotu" textu, 
ale predovšetkým pre ilustrácie. lch vzhľad a nejednotnost' sú podmienené kvalitou 
podkladov, z ktorých bol diplomant nútený vychádzať. 
Samozrejme nemožem neupozornit' aj na menšie nedostatky predovšetkým formálneho 
charakteru. Ten prvý sa týka poznámok pod čiarou. Ak je odkaz na literatúru, treba ju citovat' 
a až potom doplnit' komentujúcu poznámku (napr. pozn. 11 na str. 12). Niekedy pri menách 
autorov absentujú odkazy na patričnú literatúru (napr. s. 177, tu treba doplnit' pri menách J. 
Ruttkayová, M. Ruttkay, G. Fusek aj citácie). Mal som k dispozícii elektronickú verziu práce, 
v ktorej sú niektoré ilustrácie ale aj tabely pootočené. Mali by byť rovnako orientované, ako 
texty k nim. Tým, že práca je písaná v slovenskom jazyku, musím spomenút' aj drobné 
nedostatky a gramatické chyby. V samotnom názve práce je predložka "ku". Tá sa však sa 
používa, iba ak nasledujúce slovo začína spoluhláskou. Keďže v tomto prípade tomu tak nie 
je, stačí dat' predložku "k". Karolínský sa píše s krátkym "i". Nepoužíva sa výraz merovejský, 
ale merovinský. Uvedené prípady sú však dosledkom ovplyvnenia diplomanta prostredím, a 
preto sú l'ahko opraviteľné. Aj v časti "Príloha" som postrehol niekol'ko drobných 
nezrovnalostí. Nie je napríklad vysvetlené, čo znamená tab. (tabul'ka alebo tabela?). Ja osobne 
by som Martinom Odlerom použitú skratku tab. nazval tabelou a ilustrácie by som rozde1il 
podra ich charakteru na obr. a tab. (obrázky - objekty, výseky z máp, fotografie izolovaného 
materiálu, tabul'ky - napr. kresby viacerých fragmentov črepov). Nepovažujem za zmysluplné 
skloňovat' pri odkazoch v textoch k ilustráciám mená autorov (napr. obr. 19 - podl'a V. 
Varsika a T. Kolníka 2009, obr. 2. Použil by som formu: podl'a Varsik - Kolník 2009, obr. 2). 
Prezentované "výhrady a nedostatky" neznehodnocujú výsledný efekt a nemajú v žiadnom 
prípade za ciel' znevážit' prácu diplomanta. Ako dosledne kritický čitatel' však nemožem na ne 
neupozorniť. SÚ doplnkom a snahou vedúceho diplomovej práce eliminovat' isté 
problematické, či diskutabilné miesta. To je doležité predovšetkým pre nasledujúci krok. Je 
ním možnost' publikovaniajednotlivých kapitol v spolupráci s odborníkmi, ktorí poskytli 
diplomantovi materiál na spracovanie. Aj v tom vidím nesporné pozitívum predloženej 
diplomovej práce. 
Na základe viac než početných pozitív nemám pochybnost' o vysokej úrovni posudzovaného 
spisu. Diplomová práca Martina Odlera v nejednom ohl'ade prevyšuje požiadavky, ktoré sa na 
podobné práce kladú. Aj preto ju možno označiť za kvalitnú a hodnotiť známkou výborný. 

V Nitre 6. septembra 2010 
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