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Doc. Milan Hurbanič si zcela nepochybně získal věhlas jako důvěrný znalec 

raných byzantských dějin, ale v zásadě historie celého Balkánu, ovšem též Ruska a 

také křížových výprav. Rodák z Bratislavy vystudoval na své alma mater, Univerzitě 

Komenského v Bratislavě, kombinaci historie – slovenský jazyk; v roce 1997 získal 

titul magister, v roce 2002 doktorát (PhD.) a konečně roku 2011 se tamtéž habilitoval 

na obecných dějinách. Na své univerzitě působí jako docent, nicméně po deset let 

bychom jej zastihli jako odborného asistenta a posléze též docenta na Katedře historie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. V mládí se také úspěšně zúčastnil 

studentské vědecké konference.  

Pokud bychom měli hodnotit jeho publikační aktivity, jsou rozsáhlé, jde o pět 

monografií, z toho dvě vyšly v zahraničí, stejně v zahraničí vyšlo jeho 47 prací, stejně 

úctyhodný je počet 265 recenzí a citací, z toho více než polovina (140) v zahraničí. 

Z prací je třeba vyzdvihnout jeho objemné dílo (744 s.) o avarském útoku na 

Konstantinopol v roce 626 (Konstantinopol 626: poslední bitva antiky), jež vydalo 

pražské nakladatelství Academia, a anglickou práci na stejné téma The Avar siege of 

Constantinople in 626: history and legend vydanou v nakladatelství Palgrave 

Macmillan.  Dobře zvoleným tématem je i Souboj titánů: Nový Řím a Persie či práce 

z obecně balkánských dějin. Nepřekvapí proto, že za téma inaugurační přednášky byla 

zvolena Byzantologie a perspektivy jejího bádání na Slovensku. Domnívám se, že doc. 

Hurbanič je právě jedním z těch, kteří perspektivy tohoto bádání otevřeli nejvíce.  

Neméně významné je jeho působení jakožto hlavního řešitele projektů 

Patriarcha Fotila jako pramen k poznání byzantské ideologie, Slovensko a Srbsko 

v evropské historii, Dějiny evropského středověku (učebnice) a databáze historické 

terminologie k dějinám střední Evropy. Jak zástupce hlavního řešitele se podílel na 

dvou projektech zabývajících se dějinami středověké diplomacie.  

Samostatnou či spíše související kapitolu doc. Hurbaniče představuje 

pedagogická činnost. Jeho kursy se týkaly samozřejmě dějin Byzance, obecně historie 

Balkánu, dějin a kultury Chorvatska a Bulharska, byzantské duchovní kultury, 

věroučných sporů, ideje Říma ve středověku i křížových výprav, stejně jako avarského 



kaganátu. Celkem přivedl ke zdárnému ukončení čtyři doktorandy a další dva 

v současnosti vede. Některé doktorské práce jsou skutečně impozantní, jmenujme 

třebas Acheiropoietos z Edessy v kontextu legend o rukou nestvořených obrazech 

v byzantské duchovní kultuře a pramenech do 10. století. Ruku měl jako školitel 

skutečně šťastnou, to se týká i Zuzany Černákové, Adama Sitára a Juraje Poláčka. 

Jeho doktorští studenti absolvují běžně zahraniční pobyty a podílejí se i na přípravě 

časopisů, jako je např. přední periodikum Byzantinoslavica. M. Hurbanič je také 

žádán jako recenzent prací zadaných do tisku.  

Pronesl též přednášky na zahraničních univerzitách v Sofii, Krakově, Szegedu a 

Novém Sadu. Kontakty docenta Hurbaniče se zahraničím lze označit za četné a 

přínosné, vytvářejí část jeho vědeckého profilu.  

Po zhodnocení inaugurantovy dosavadní kariéry a výsledků jeho práce nelze, dle 

mého, nalézt negativní stránky. Jeho profil odpovídá požadavkům kladeným na 

vysokoškolského profesora, a proto si dovoluji vyslovit plnou podporu a doporučení 

pro jeho inaugurační řízení. 
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