
Oponentský posudek disertační práce

Mgr. Juraje Malce: Sídliskový obraz stredného Považia v stredoveku. Univerzita Karlova 

v Praze 2012.

Předložená práce má 197 stran textu, 48 stran katalogu, 74 obrázků a 6 map.

Po klíčových slovech, abstraktu následuje předmluva, poděkování a obsah. Vlastní práce je 

rozdělena do osmi hlavních kapitol.

V Úvodu (str. 8-11) je práce vymezena chronologicky od přelomu 11. a 12. stol. do roku 1526 

a je v něm představena i náplň jednotlivých kapitol. Práce se opírá o mnohé výsledky 

regionálních badatelů působících v Trenčíně, Považskej Bystrici a Žilině; v poznámce či 

závorce mohli být tito badatelé jmenovitě uvedeni. V druhé kapitole (str. 12-14) je uveden 

přehled bádání. Geografické vymezení je náplní třetí kapitoly (str. 15-16). 

Dosavadní představy o osídlení ve 12. až první polovině 13. stol. jsou náplně čtvrté kapitoly 

(str. 17-61), dělené na šest podkapitol. Osídlení v tomto období jen výjimečně překračuje 

výškovou hranici 300 m a zabírá podobné přírodní prostředí jako osídlení starší -

velkomoravské. Autor zde neřeší otázku kontinuity či diskontinuity osídlení, přestože se jedná 

o časový úsek téměř dvou staletí, ale zřejmě dosavadní stav výzkumu k tomu nedává dostatek 

podkladů. Písemně je doloženo 24 sídlištních celků, z nichž některé podle jména mohou být i 

starší. Jedna podkapitola shrnuje archeologické poznatky o venkovských sídlištích. Z datování 

archeologicky získaného materiálu do období 12.-13. stol., někdy i 11.-13. stol., není zřejmé 

zda tento materiál vypovídá o datování do celého dvou- případně i třísetletého období, nebo 

spíše je odrazem skutečnosti, že materiál zatím neumíme přesněji zařadit než někam do tohoto 

časového úseku. Domnívám se, že ve většině případů se jedná o druhou možnost. Výskyt 

tenkostěnné redukčně vypálené keramiky na lokalitě Trenčín – Záhumení ještě nemusí 

znamenat přítomnost vyspělých hrnčířů (str. 24), protože tato keramika mohla být 

importována. Pouze Trenčín byl zařazen mezi venkovská sídliště s městským charakterem a 

to na základě svědectví písemných pramenů, protože prameny archeologické jsou z tohoto 

hlediska irelevantní. Jako hrad lze z tohoto období označit jen Trenčín, Žilinu a Beckov, 

přičemž archeologické nálezy to dokládají pozitivněji jen u Trenčína. Nedomnívám se, že 

datování obytné věže žilinského hradu do 12.-13. stol. je jednoznačné, protože obytné věže 

byly často budovány i ve stol. 14. Nevím co si představit pod spečeným valem na lokalitě 

Čerešňový sad v Trenčíně (str. 41). Bylo by jistě velmi potřebné poznat podobu šlechtického 

sídla z 12. až první poloviny 13. stol. v sledovaném regionu, ale žádná z lokalit uvedených 

v podkapitole „Drobná feudální sídla“ (str. 45-51), nebyla zkoumána v takovém rozsahu, že 

by to dokázala. Rovněž tak i datování lokalit považovaných za strážní hrádky (str. 52-56) je 

většinou velmi problematické. Nedovedu si například představit, že datování lokality před 

polovinu 13. stol. by mohl prokázat nález hrotu šípu s trnem, nebo koňská pouta na Drietome 

(str. 53). Naproti tomu datování kostela ve Skalke nad Váhom je podepřeno mincemi i dalšími 

nálezy. Také o datování čtyřapsidové rotundy z trenčínského hradu do tohoto období není

nutno pochybovat.

Pátá kapitola „Osídlenie v 2. pol. 13. stor.-14. stor.“ (str. 62-108) má stejnou strukturu jako 

kapitola předešlá. Toto období je charakterizováno podstatnými změnami v rozsahu osídlení, 

rozvojem měst i šlechtických sídlel, což se projevilo v materiálu získaném archeologickými 



výzkumy. Není mně zřejmé proč informace o archeologicky zjištěném venkovském osídlení 

lokality Beckov – Pažitné je uvedena jen v předchozí kapitole. Podstatně více je v tomto 

období sídlišť označovaných jako města či městečka, i když oproti sousední Moravě byla 

jejich hustota menší. Archeologické výzkumy přinesly poměrně hodně nových poznatků 

k jejich podobě. Také hrady se v tomto období dostávají na vrchol svojí existence a jejich 

podobu doplnil také archeologický výzkum. V tomto období se také dotvořila síť farních 

kostelů, takže téměř každá vesnice se nacházela maximálně do vzdálenosti 10 km od kostela.

Problematikou osídlení v 15. až 16. stol. se zabývá šestá kapitola (str. 109-138) zpracovaná 

podle stejného schématu jako kapitoly předchozí. V tomto období se již sídlištní obraz 

stabilizoval tak, že v podstatě odpovídá dnešnímu stavu osídlení. V podkapitole „Drobné 

opevnenia“ (str. 132-138) je uvedeno jednak sídlo v Kotešové označené jako kúria (tvrdza). 

Zde je možno podotknout, že v češtině pojmu kúria odpovídal spíše dvorec s důrazem na 

hospodářskou stránku bez významných fortifikačních prvků, kdežto tvrdza/tvrz je sídlo 

s výraznými prvky opevnění. Celá řada lokalit uvedených v této subkapitole byla zřejmě 

vybudována husitskými a bratříckými vojsky v 15. stol. 

Zvláštní sedmá kapitola je věnována vsím zaniklým jako správní nebo sídelní jednotky (str. 

141-158). Poměrně značnou pozornost věnoval autor komunikační síti v osmé kapitole (str. 

159-173). V této problematice snad mohla být více využita literatura z moravské strany, 

například Cendelín D. 2010: Přechod z Bielych Karpat z Moravy do Pováží, Vlastivědný 

věstník moravský 62/3, 297 ad.; Skácel J. 1962: Spojovací cesty a hranice moravsko-

slovenská v starší době. Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově 

1962/1-2, 15 ad. Poslední kapitolou je „Závěr“ (str. 174-178) v níž autor hutně a přehledně 

shrnuje výsledky svojí práce.

Seznam použité literatury na str. 179 až 197 je důkazem hlubokého ponoru autora do celé 

problematiky, i když mnoho informací získal vlastním průzkumem a ústní informací. Drobné 

nedostatky v literatuře jsem opravil tužkou v textu.

Velmi důležitou součástí celé disertace je katalog (str. 198-246) v němž je shrnuta databáze 

poznatků, z nichž autor vycházel včetně literatury k jednotlivým lokalitám.

V obrazové části jsou jednak převzatá vyobrazení a velmi časté i fotografie a terénní náčrty 

samotného autora. Čtenář by jistě uvítal i výběrovou dokumentaci movitých nálezů 

dokumentujících především chronologické zařazení jednotlivých lokalit, ale to by zřejmě 

přesáhlo únosnou míru. Instruktivní a dobře provedené jsou i mapové přílohy.

Práce má vysokou odbornou i grafickou úroveň a podstatným způsobem přispívá k poznání 

sídlištního vývoje středního Pováží ve středověku. Jejím přínosem je shrnutí výsledků mnoha 

archeologických výzkumů z posledních let. Autora práce s radostí doporučuji k udělení 

vědecko-akademické hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.) a doufám, že se najde způsob jak 

práci publikovat. 

V Brně dne 22. března 2013.

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.


