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OPONENTSKÝ POSUDOK

na doktorskú prácu

Juraj Malec: Sídliskový obraz stredného Považia v stredoveku. Praha 2012, 247 str., 

74 obr., 5 máp.

Práca pozostáva zo 14 kapitol, s ťažiskom v analyticko-syntetických textoch 

doplnených katalógom lokalít, rozsiahlou ilustračnou časťou, zoznamom literatúry a 

skratiek.

Autor si zadal za úlohu zmapovať mladšie stredoveké osídlenie stredného 

Považia. Časový rámec práce je ohraničený zdola približným trvalým začlenením  

tohto  územia do Uhorského kráľovstva na prelome 11. a 12. stor.  a zhora u nás 

všeobecne  uznávaným  skonkom   stredoveku,  t.j. rokom  1526.  Pozitívne možno 

akceptovať aj  detailnejšie chronologické členenie skúmaného obdobia do troch  

periód, ohraničených výraznejšími historickými zmenami,  rovnako ako aj geografické 

vymedzenie témy.

Úvodom treba zdôrazniť, že celkove bolo úsilie autora nepriaznivo 

determinované nielen doposiaľ  neuspokojivým stavom archeologického bádania 

stredného Považia ale aj relatívne malým počtom disponibilných písomných 

prameňov.   

Napriek tomu sa Jurajovi Malecovi  podarilo  úspešne naplniť hlavné ciele  práce 

– a to  zozbierať sídelné komponenty dosiaľ známe z archeologických a písomných 

prameňov a načrtnúť plasticky, viac-menej v  kultúrno-historickej rovine, obraz zmien 

v osídlení v rámci jednotlivých časových úsekov vrcholného a neskorého stredoveku 

v povodí Váhu, od tzv. Beckovskej brány na juhozápade po Strečniansky priesmyk na 

severovýchode.  Výsledkom jeho úsilia je komplexnejší a dôveryhodnejší obraz 

osídlenia skúmaného regiónu, než bol vytvorený dosiaľ a potvrdenie sídelného
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modelu pozorovaného aj v iných regiónoch Slovenska, charakteristického výrazným 

uprednostňovaním osídľovania terás Váhu a jeho prítokov, resp. najnižšie položených 

pásiem kotlín stredného výškového stupňa a iba postupnými neskoršími presunmi

obyvateľstva do vyššie položených údolí a svahovitých horských terénov, ktoré  však 

málokedy prekročili výškovú hranicu 500 m n.m. 

Opisovanie sídelného vývoja postupne v kapitolách 4-6 podľa jednotlivých 

časových fáz a druhov sídiel geograficky z juhu na sever prinieslo svoje výsledky, 

ktoré by pravdepodobne bolo možné hlbšou formálnou a priestorovou analýzou 

prameňov v rámci jednotlivých subregiónov ešte detailizovať až po rekonštrukciu 

jednotlivých mikro a subregionálnych sídelných areálov.

Je známe, že jednotlivé zložky  prírodného prostredie  (najmä geomorfológia, 

hydrológia,  pedológia a klíma) zohrávali, spolu s lokálnymi surovinovými zdrojmi, v 

procesoch osídľovania významnú úlohu. Práve tu by sa žiadalo širšie nasadenie 

metód priestorovej archeológie a  moderného počítačového softvéru, najmä 

geografických informačných systémov (napr. ArcGIS), pomocou ktorých je dnes už 

možné veľmi efektívne (i efektne) sledovať aj vzťahy jednotlivých komponentov 

osídlenia a prírodného prostredia. Použitím iba klasických metód sa tu autor zriekol 

možnosti získania konkrétnejších a efektnejších výsledkov, čo samozrejme platí aj 

pre analýzu a rekonštrukciu  cestnej siete.

V práci mi tiež trochu chýba odpoveď na otázku čo vlastne, akú sídelnú

štruktúru, včlenili Arpádovci v 11. stor. do Uhorského kráľovstva a aký bol jej vývoj 

z hľadiska územno-správneho od tohto obdobia až po autorom pekne rekonštruovaný 

systém hradných panstiev Trenčianskej župy v 15. storočí. Ide totiž  o územia, ktoré 

v 9. stor. tvorili súčasť jednej z hlavných sídelných komôr moravského štátu  a ktoré 

(aspoň sčasti ) v období pred koncom 10. stor. možno stotožniť so z prameňov 

známou provinciou Váh (provintia Uvag), resp. castellaniou Trencen. Územie vtedy 

bolo možno krátko súčasťou Českého a potom Poľského kráľovstva a uhorský 

komitát naň zrejme v značnej miere územne, infraštruktúrou i demograficky nadviazal. 

Ako celok je predložená monografia nesporným prínosom, dopĺňa pomerne 

nízky počet takto detailne skúmaných regiónov. Oproti prácam, ktorým sa vyčíta 

absencia či nedocenenie opisnej, naračnej časti, na úkor analýz, predstavuje 

dizertácia J. Maleca pravý opak. Pôsobí dokonca dojmom ako by nepochádzala z 
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pera archeológa ale historika. Napísaná je kultivovaným jazykom, zrozumiteľne a 

prehľadne. Z neveľa drobných, ľahko odstrániteľných, chybičiek spomeniem len jednu 

vecnú (na str. 17) -  spraš asi nemožno označiť za „úrodnejšiu pôdu“.

Neodmysliteľnou súčasťou diela je zoznam literatúry a pre tento typ štúdie 

nevyhnutné ilustrácie, pri ktorých sa obzvlášť prejavuje autorovo dobré poznanie 

skúmaného regiónu i jednotlivých terénnych situácií z autopsie. Použitý je spôsob 

citovania v poznámkach pod čiarou, kde sú dokonca uvedené aj odkazy na vlastné 

ilustrácie, čo je v  archeológii nie bežné a pôsobí trochu dezorientačne.

*****

Pri tvorbe dizertácie Mgr. Juraj Malec preukázal nielen skúsenosti z terénu,

znalosť základnej literatúry a práce s prameňmi  ale aj dobrú orientáciu v širšej 

problematike stredoveku a primeranú kreativitu. 

Sumarizujúc, záverom môžem konštatovať, že predložená práca má adekvátnu 

odbornú úroveň, spĺňa i potrebné formálne kritériá a preto ju odporúčam k verejnej 

obhajobe k získaniu akademického titulu doktor (Ph.D).

        V Nitre 19. 3. 2013                                 PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.


