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Bakalářskou práci L. Korbové - Procházkové lze označit za úspěšný pokus o revizi 
současného stavu a výpovědní hodnoty pozůstatků dlouho již známé zaniklé vrcholně 
středověké vsi (ZVSV) pomocí GT průzkumu, a tak přispět i k revizi výsledků dosavadního 
téměř 130letého zájmu o tuto lokalitu. 

[ Lokalita samaje zajímavá nejen pro svou výpovědní hodnotu archeologicko
historickou, ale i pro dějiny archeologie středověku tím, že je to první ZVSV, která byla již 
koncem 19. století podrobena archeologickému zkoumání výkopem a kartografické registraci 
povrchových destrukčních tvarů. Je v ní vlastně skryt fragment historie terénní techniky české 
archeologie od konce 19. století až po současnost. To rozhodně stojí za podrobnější zamyšlení 
nad technicko - dokumentačními postupy, tj. nad měřením a plánkem lokality "Mořina" 
zhotoveným v 19. století patrně s pomocí měřičského stolku ----+ po roce 1917 až do počátku 1. 
pol. 60. let 20. století obecně pouze vizuální inspekce nanejvýš různé skicy více či méně 
měřené, spíše krokované, přičemž pro podrobnější měření nebyly dlouho podmínky ani 
v nejvýznamnější instituci jako AÚ ČSAV (do r.1962 do nástupu ing.M. Šimany) ----+ postupné 
zpracovávání metodiky GT průzkumu od počátku druhé poloviny 60. let 20. století ----+ nově 

od počátku 90. let do současnosti pokračování se stále se zdokonalující elektronickou 
výbavou upřesňující a zejména urychlující zpracování dříve praktikovaného "rukodělného" 
postupu (charakterizovaného někdy skepticky jako"věda na koleně"). Totéž v dokumentaci 
fotografické trojrozměrných objektů (koncem 19. stol. půvabná litografie, tištěná ofsetem, 
jindy lept nebo rytina) ----+ postupně po r. 1917 černobílá fotografie přístroji od deskových 
"dřeváků", následovaných méně objemnými aparáty Linhof, přes Bohmovu Zeiss - Ikontu 6 x 
9 ----+ k černobílému a posléze v polovině 50. let k barevnému kinofilmu až ----+ k současným 
digitálním možnostem přístrojů nejrůznějších s minulými nesrovnatelných kvalit, dobře 
pracujících za nejrůznějších světelných poměrů a v nejrůznějších formátech, navíc schopných 
téměř jakékoliv dodatečné úpravy resp. korekce. A konečně připomeňme proměny 
interpretační cesty od určení povrchových antropogenních útvarů pouze jako mohylníků, 
záměnou destrukcí domů za mohyly ----+ přes určení jako destrukce zaniklých vsí s klíčovou 
rolí J. Axamita, stvrzenou celkově definitivně R. Turkem až po r. 1945, kdy většinou 
registrace sice vsí anonymních s ohledem na možnosti záznamů zachycených v Roubíkových 
a Profousových seznamech, až ----+ po vlastní práci archeologů středověku s identifikačními 
možnostmi, vyplývajícími z kvalifikovaných analýz písemných pramenů, jež se postupně 
stává samozřejmostí po roce 1962, kdy bylo otevřeno studium archeologie středověku také ve 
spojení se studiem pomocných věd historických. To pozorujeme např. v pracích Z.Dragouna a 
zejména 1. Richterové, nyní nahražované někdy specialisovanými dokumentátory ----+ až po 
současné možnosti, vyplývající z výhod digitalizace. Filosoficky je to cesta od přežívajícího 
romantismu k vizuálnímu pozitivismu, postupně stále více a dokonaleji 
instrumentalizovanému, leč někdy poněkud v současné době samoúčelnému, zaměnujícímu 
občas prostředek za cíl]. 

Tyto zde jen zkratkovitě vyjádřené řady pohybu vpřed archeologie středověku znamenají 
kromě příspěvku k historii oboru i svědectví, že předložená práce je na příslušné dobové 
úrovni, že byla tématicky dobře zvolena a rovněž dobře vedena. 
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Také její tématická struktura, její rozvržení, odpovídá současným požadavkům. Autorka 
v prvé řadě formuluje vhodně své cíle. Vymezuje studovaný region, do něhož lokalizuje 
"Mořinu", stručně charakterizuje přírodní podmínky geomorfologické a geologické, všímá si 
pedologických a hydrologických faktorů (jež zůstávají ještě možná k dalšímu podrobnějšímu 
objasnění v případném pokračování v práci), upozorňuje na základní klimatické podmínky a 
jejich agrární konsekvence a zabývá se tím, co lze zjistit o vegetačním pokryvu. (K úvaze 
bych autorce předložil možnost zpracování ekodiagramu). Výsledky ukazují na založení 
v podmínkách méně příznivých až nepříznivých a dodal bych, že se podle autorčiných údajů 
blížíme závěru, že lokalita leží na rozhraní mezi příznivější a nepříznivou lokací. Takové 
lokality a jejich lokace mohou být nositelem podstatněj ších a obecněj ších informací a jim 
odpovídajících nových možností závěrů. V tom směruje "Mořina" pro další studium 
pravděpodobně perspektivní, jako ostatně všechny jevy, které leží na rozhraní dvou systémů. 

Další oddíl podává přehled dosavadního bádání. Je to oddíl téměř obligátní a bývá to 
oddíl víceméně formální, často nudný, někdy jen výčtový. Ne tak zde. Je tu odpracováno něco 
navíc, co umožní podívat se hlouběji, jak jsem se již pokusil připomenout výše, např. 
zamyslet se nad problémy příčin pustnutí. Má to své paralely i jinde. 

Pozoruhodné zjištění obsahuje i další oddíl. Bezejmenné sídlo, označované dosud jen 
pomístním názvem, postupně dostávalo své jméno; autorka správnost pojmenování vesnice 
jako Roudnička s vysokou pravděpodobností prokázala a ves anonymní získala své skutečné 
jméno. Autorka bakalářské práce zařadila k tomuto výsledku poznámku pod čarou Č. 4 a 
vyslovuje dík T. Klírovi za pomoc při identifikaci vsi. Tak je to správné. Vedoucí práce je tu 
nejen k tomu, aby dohlížel, ale aby především inspiroval, případně naváděl vhodný směr 
terénní práce a interpretačních úvah; kandidát/ka, aby podněty po diskusi zpracovala. 

Své místo nalezla v předložené bakalářské práci i revize podoby "Mořiny", jak ji ještě 
viděl Břetislav Jelínek v r. 1886 neporušenou lesními pracemi. Autorka se snažila 
rekonstruovat typy a tvary dochovaných a zaznamenaných reliéfních útvarů B. Jelínkem a 
podrobně jednotlivé kupovité i ploché útvary v základních rysech popsat. Pro srovnání si L. 
Korbová povšimla i blízkých lokalit, jichž se činnost B. Jelínka rovněž dotkla. 

V oddíle 8 se shledáváme s pokusem shromáždit Jelínkovy nálezy. Je to dost obtížný až 
nereálný úkol. Do současné doby se dochovalo jen několik kusů železných předmětů; 
z keramiky lze použít k hodnocení lokality jen to, co se zachovalo v grafické podobě 
v publikaci Jelínkově v MAGW 26, 1896. Podle vyobrazených keramických zlomků se 
autorka přiklonilajiž k staršímu datování pro vznik vsi, k přelomu 13/ 14. století. (Okrajová 
poloha osídlení méně kvalitní půdy by tomuto relativně pozdějšímu období osídlovacího 
procesu reflektovanému dochovanými zlomky keramiky neodporovala; trvání v 15. století by 
bylo možné a doba zániku spadá někam po r. 1500, ale ještě v 1. polovině 16. stol., kdy 
probíhá jistá přestavba zemědělské ekonomiky, jež stahuje v některých případech méně 
produktivní vsi z okrajových poloh a kdy probíhá proces, o němž mluvíme jako o první 
novověké periodě - o určité vlně pustnutí. Doporučoval bych, aby autorka tuto zatím jen 
možnost dále uvažovala a nevynechala žádnou možnost k dalšímu upřesňování. Možná, že 
bych také zde na tomto místě (s. 34) event. doplnil ještě malý odstavec shrnující celkově 
dílo a význam práce Břetislava Jelínka na "Mořině", protože od následující části 10 začíná 
vlastní terénní práce autorky, která samozřejmě dílo Jelínkovo s respektem překonává (s. 35 -
68). 

Tak tedy po úvodních oddílech 1 - 6, informujících o základních faktech původně o 
Mořině u Běštína, nyní o ZVSV Roudnička v k.ú.Rejkovice o. Příbram (s. 7-19),jak zní plná 
administrativní lokace, a v oddílech 7 - 9, věnovaných cele revizi terénní práce B. Jelínka (s. 
20 - 34), přistupuje autorka k zveřejnění vlastního terénního výzkumu formou CT průzkumu, 
shrnutého v oddílech 10- 19, které vytvářejí ucelenou představu o současném stavu lokality a 
její nynější výpovědi (s. 35 - 66). V této části nacházím autorčiny nejzávažnější přínosy, i 



když ani tématické oddíly předcházející nejsou bez postřehů a různých osobních pozorování, 
což ukazuje na schopnost autorky, zatím pod dobrým vedením, samostatně pracovat. 

Jako metoda další práce byl zvolen GT průzkum, předpokládající podrobné zaměření celé 
lokality. Technika práce byla zprvu otestována za použití totální stanice TOPCON GTS 3003. 
Vzhledem k sice velké přesnosti, ale relativně značné pomalosti této metody, vzhledem 
k velké pracovní ploše, byla pro vytvoření geodetického elaborátu zvolena kombinace dvou 
jiných způsobů zachycení, naprosto pro daný účel co do přesnosti a použitelnosti pro daný 
plošný rozsah a terénní podmínky plně dostačující. Bylo především upuštěno od málo 
diferencujících výškových isočar a zakreslení výsledku polohového měření do hotové, již 
standardní výškové mapy. Tento přístup hodnotím pozitivně, stejně jako některými pedagogy 
nepřímo stimulovanou určitou pracovní solidaritu mezi studenty s vážnými zájmy o 
odbornou a vědeckou činnost (včetně aktuálních postgraduantů) i těch, kteří již studia 
dokončili a samostatně působí sice jinde, ale edukováni byli v UPRAV FFUK, což je u 
takovýchto větších akcí účelné a representuje to dobře i stav a styl výuky v tomto ústavu. 

Výsledkem je kompletní plán reziduí v areálu ZVSV Roudnička ("Mořina") o rozměru 
270 x 50 m a reklasifikace jejího půdorysu na lokalitu návesního typu (obdélníková varianta 
140 x 70 m) místo typu shlukového, jak se zdál v době relativně chaotického porostu na ploše 
vsi při vizuální inspekci. Tato reklasifikace má další kulturní a ekonomické širší konsekvence, 
nejen archeologické, ale širší, historicko sociální. Výsledkem práce je tedy nový přesnější 
sekundární pramen. Ten se pokusila autorka dále hodnotit. 

Práce začíná přirozeně stručným slovním popisem destrukčního reliéfu, pozornost je 
věnována posouzení tvarů ajejich nynějších rozměrů, domnívám se však, že přece jen občas 
chybí větší uplatnění nivelace a bude patrně třeba doplnit místy zjištěné slibné poznatky 
odvoditelné z výškopisu. V tom směru občas nalézám poznámku u depresí. Přece však asi 
občas chybí větší uplatnění nivelace alespoň pro kontrast v situaci; pozorovány jsou i relikty 
kamenných konstrukcí a opatrněj ší bych asi byl v úvahách o nověj ším původu vodotečí bez 
posouzení sedimentu pomocí řezů (nebo ručních vrtů?). Zdroj kamenů pro stavby je zřejmě 
správně uvažován jako místní a podíl kamene se uvažuje minimálně na podezdívce (podložky 
dřevěných konstrukcí jsou povrchovým průzkumem sotva zjistitelné). 

Povrchový průzkum ověřil též existenci výjimečného objektu( charakterizovaného 
význačnějším výskytem kamene, vyšším reliéfem, pravděpodobně trojdílným domem a 
zřetelným ohrazením, o němž nelze mluvit jako o opevnění, což neznamená, že jiné objekty 
nemohly být ohraženy jinak, např. pletenými nebo palisádovými ploty. Nápadná je i velikost 
tímto objektem zabrané plochy - na severní straně obsazuje téměř celou stranu návsi. To vše 
vychyluje interpretaci od úvah o sídle rychtáře a dovoluje přemýšlet více o sídle osoby 
vyššího stavu než selského. Koho vlastně - zemana, nápravníka ........ ? Jsme však stále jen 
ve svých úvahách na přechodu při hranici spekulace a solidní diskuse o možné hypotéze. 
Určitou jistotu však představuje pro další hledání a úvahy nyní mnohem lépe prokázaná 
dispozice objektu v intravilánu, než bylo možno určit při prvních pokusech o průzkum. 

Složitější, ale přínosné z hlediska půdorysné dispozice vsí jsou i pokusy o zjištění 
parcelace a vlastních jader jednotlivých usedlostí (dvorů) s využitím vzdáleností mezi objekty 
a zároveň s pomocí přírodních omezujících prvků a za pomoci posouzení podoby a kvality 
destrukcí. Také u práce s destrukčním půdorysem"Mořiny" je to stejně obtížné jako u 
naprosté většiny dalších zaniklých ZVSV zjišťovaných GT průzkumem - vymezení parcely 
proutěným nebo palisádovým plotem zde selhává a lokalit s vymezením pomocí 
meziparcelních zdí není zatím mnoho. Nicméně růst detailních, byt' různorodých poznatků o 
vymezení parcel ajader usedlostí (dvorů) při spoluúčasti práce pomocí indikačních skic a 
prostřednictvím mikroúdajů přírodního charakteru se pravděpodobně dopracujeme alespoň k 
šířkovým údajům, jak u jader usedlostí, tak i u vlastních parcel, zatím co údaje délkové asi 
zůstanou vzácnější a budou více záviset na omezujících makroúdajích přírodního charakteru. 



V závěru práce se setkáváme též se stručným pokusem o zasazení lokality mezi nejbližší 
prvky sídelní struktury a s náznakem analogických typů půdorysné dispozice podobných vsí 
v bližším okolí (přičemž u Bezdědic - obr. 12, s.66 bych byl obezřetnější a v budoucnu by byl 
na místě pokus o vysvětlení deformace půdorysu) a konečně bez významu není ani odhad 
počtu 12/15 usedlostí ve zkoumané vsi Roudničce, což charakterizuje ves spíše menší, a 
může při další širší lokační analýze korelovat právě s fenoménem okrajovosti a s přítomností 
limitujících faktorů v prostředí (z hlediska přírodních faktorů) v méně příhodném místě. 

Shrnuji: Práce jako celek je bohatá na různá drobnější i významnější užitečná pozorování, 
nová i ověřující již starší fakta známější. Z nových a významných je to zejména prokázání 
pojmenování lokality jako ZVSV Roudnička a správné určení jejího dispozičního typu, jak 
bylo již uvedeno. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti s potěšením konstatuji, že předložená práce splňuje 
větší nároky, než jsou běžné nároky na bakalářské práce, plně vyhovuje zákonným 
předpisům, a proto navrhuji zkušební komisi klasifikovat ji stupněm výborný. Zároveň 
navrhuji diskusi, jak dále naložit s dosavadními výsledky předložené práce. 

V Praze dne 15.9.2009 
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Doc. PhDr Zdeněk Smetánka,CSc 
Brixiho 1620/8 
Praha 6 616, 16200 


