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Posudek oponenta diplomové práce 
TŮMOVÁ, M. (2014): Město Opočno v topografických pramenech z 18. a 19. 
století. Diplomová práce. UK v Praze, FF, katedra pomocných věd historických 
a archivního studia, Praha, 191 s. + přílohy (vedoucí DP: prof. PhDr. Eva 
Semotanová, DrSc.) 
Posuzovaná diplomová práce vznikala na katedře pomocných věd historických 
a archivního studia FF UK v Praze pod vedením prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc. 
Práce čítá 191 stran včetně příloh a obsahuje i volné obrazové přílohy (reprodukce 
fotografií, grafik, ukázky kartografických materiálů. Práci lze vnímat jako součást 
mozaiky studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět k výzkumu 
v oblasti historie měst, k rozvoji historické regionalistiky, historické geografie, ale 
zejména historické kartografie. 
Martina Tůmová se v předložené diplomové práci zabývá historií města Opočno, 
resp. možnostmi rekonstruovat s využitím rozsáhlého spektra topografických 
pramenů proměny města a jeho zázemí v období 18. a 19. století. Téma práce je 
aktuální. Zejména proto, že jsme v posledních desetiletích svědky oživování 
myšlenek regionalizmu i jisté revitalizace regionálních dějin a v kontextu přístupů 
nové regionální geografie pak i rekonceptualizace regionu (sociální konstrukce) a 
rostoucího zájmu o proces formování územních identit. Sledování proměn míst a 
regionů, procesů socio-prostorových změn, se neobejde bez využití topografických 
pramenů. Jejich využití se však neobejde bez kritického rozboru a diskuze výpovědní 
hodnoty a srovnatelnosti. Proto vítám, že se Martina Tůmová tohoto nelehkého úkolu 
ujala. 
Práce má definovány pro úroveň diplomových prací relevantní cíle. Ty lze vnímat ve 
dvou rovinách. Zaprvé sledovat způsob zachycení Opočna a jeho bezprostředního 
okolí ve vybraných pramenech, sestavit obraz krajiny města v minulosti, posoudit 
kvalitu i kvantitu obsahu jednotlivých topografických pramenů, ale i těchto pramenů 
jako komplexního souboru dokumentů, zadruhé porovnat jednotlivé prameny a jejich 
výpovědní hodnotu (s. 8). 
Práce se člení do pěti kapitol opatřených úvodem a závěrem a seznamy pramenů, 
literatury, obrázků, map a zkratek. Jednotlivé kapitoly mají logickou strukturu i 
gradaci. Nejprve autorka hodnotí použité prameny a literaturu a snaží se téma zařadit 
do širších souvislostí fenoménu regionalistiky a regionálních dějin. Následně 
představuje město Opočno a čtenáře stručně informuje o historii města. Stěžejní 
částí práce je však představení a hodnocení rozsáhlého spektra topografických 
pramenů (kombinované, písemné, kartografické, obrazové). To se opírá o bádání 
v archivech, mapových sbírkách, knihovnách. Zpracování rozsáhlého souboru 
pramenů Martině Tůmové umožnilo předložit čtenáři velmi plastický obraz o 
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proměnách Opočna na prahu industriální éry, jakož i posoudit hodnotu jednotlivých 
pramenů. Cíle práce autorka splnila. 
V kapitole 4 autorka představuje historickou regionalistiku. V rámci rozpravy 
u obhajoby by stálo za to diskutovat vztah historické regionalistiky a historické 
geografie, který z textu není zřejmý. Na s. 15 autorka píše o tzv. funkcionálních 
regionech, správně však mělo být uvedeno funkční (vztahové) regiony. 
Po formální stránce je práce zpracována pečlivě. V textu se vyskytují drobné 
stylistické neobratnosti, které však nesnižují celkově pozitivní dojem z práce. (V grafu 
2 na s. 22 chybí popis osy y.) 
Závěr: Martina Tůmová předloženou diplomovou prací prokázala schopnost 
samostatné tvůrčí činnosti a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací 
rozličných výzkumných metod naplnit předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma 
do širších souvislostí i zformulovat odpovídající závěry. Autorce lze doporučit, aby 
vybrané výsledky výzkumu publikovala v odborném tisku. Diplomovou práci považuji 
za podnětnou pro výzkumy prováděné např. v rámci Výzkumného centra historické 
geografie a považuji ji za zdařilou „vstupenku“ do doktorského studia. 
Diplomovou práci Martiny Tůmové s potěšením doporučuji k obhajobě. 
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