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Lucie Korbová Procházková: Zaniklá středověká vesnice "Mořina" u Běštína (okr. 
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Diplomantka měla v rámci své bakalářské práce přispět jak k poznání jedné 
z nejzajímavějších zaniklých středověkých vesnic studovaných českou archeologií, tak 
stanovit okruh otázek, pro které má tato lokalita vysokou výpovědní hodnotu. Náplní práce se 
proto stala revize dochovaných povrchových tvarů, dále geodeticko-topografický průzkum a 
kritické zhodnocení výzkumu Břetislava Jelínka. Vzhledem k tomu, že diplomantka musela 
nejprve získat řadu znalostí a dovedností, které dosud nebyly na ÚPRAV FF UK systematicky 
vyučovány, rezignovala zatím na obecnější interpretace. 
Úvodem je třeba ocenit nejen vědecký přínos práce, ale také vzácné organizační schopnosti 
diplomantky. Dokázala seskupit a řídit kolektiv svých spolužáků a kolegů, kteří ji pomohli 
realizovat náročná a detailní měření v terénu; dále řídila práci geodetů Zv. Dragouna a J. 
Batulky; podařilo se jí také vynikajícím způsobem využít výpovědi archivních pramenů, a to 
opět díky organizaci svých spolužáků a kolegů - historiků a archivářů. Lucie Korbová tak 
projevila neobvyklý talent pro týmovou práci, která je předpokladem každého úspěšného 
interdisciplinárního studia. 
Těžiště práce leží v geodeticko-topografickém průzkumu a v konfrontaci jeho výsledků 
s poznatky a interpretacemi Břetislava Jelínka. Diplomantka při realizaci průzkumu 

postupovala podle vzoru Zd. Smetánky a J. Klápště a na ně navazujících přístupů. 
Lucie Korbová na lokalitě nejdříve testovala detailní měření a po vyhodnocení jeho výsledků 
využila efektivnější práce profesionálních geodetů. Dospěla tak velmi rychle ke spolehlivému 
geodetickému plánu celé lokality, který je ještě dostatečně přesný a informačně velmi 
hodnotný. Tento postup, tedy spolupráci profesionálních geodetů s archeologem, lze hodnotit 
stále jako velmi perspektivní, neboť archeologovi šetří čas pro vlastní interpretaci a zároveň 
zaručuje spolehlivost měření a celkového plánu. 
Diplomantka obratným rozborem novověkých písemných a kartografických pramenů 

prokazatelně ztotožnila sídelní relikty s konkrétní středověkou vesnicí Roudnička. "Mořina" 
tak po 130 letech získala skutečné jméno, a tak mohla vstoupit do historického kontextu. 
Samotné interpretační kapitoly jsou zatím velmi stručné a většinou by si zasloužily hlubší 
analýzu a kritický přístup, stejně jako větší práci s odbornou literaturou a etnografickými 
paralelami (sídelní forma, problematika tzv. zemanského dvorce, identifikace jednotlivých 
poddanských usedlostí a jejich dvorů, velikost a tvar dvorových parcel, zástavba a forma 
dvora, analogie). To vše lze ponechat diskuzi při vlastní obhajobě práce. Lze připomenout, že 
diplomantka stojí na počátku sídelního studia, pro které ale již nyní ukazuje všechny 
předpoklady, a je proto jen pochopitelné, že své síly v uplynulém roce věnovala zejména 
osvojení nutných dovedností, geodeticko-topografickému průzkumu a základnímu přehledu o 
lokalitě (přírodní podmínky, písemné prameny). 

Díky bakalářské práci Lucie Korbové známe sídelní formu, podobu dvorů a také jméno 
zaniklé vesnice v poloze "Mořina" u Běštína. Zároveň si lze učinit představu o budoucím 
směřování studia této lokality, zejména jejího zemědělského zázemí při skalnatém úpatí 
Plešivce - dominanty Brd. Není pochyb, že studium Roudničky - "Mořiny" bude v následující 
diplomové práci již plně integrováno do studia české středověké vesnice, popř. do 
problematiky osídlení a zemědělstvÍ. 

Předkládaná práce splňuje všechny požadavky na ni kladené a s potěšením ji doporučuji 
k dalšímu řízenÍ. 

9. září 2009 PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 
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