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Cílem diplomové práce Bc. Martiny Tůmové bylo studium města Opočna a jeho krajiny ve
vybraných, významných topografických pramenech z období 18. a 19. století. Následně pak
komparace výpovědní hodnoty těchto pramenů a jejich využití pro rekonstrukci krajiny města
Opočna v 18. a 19. století se synergickým efektem kombinace pramenů písemných,
kartografických a ikonografických a tvorbou rekonstrukčních map. Topografické prameny
z tohoto období jsou mimořádné svojí proveniencí a mnohdy detailními záznamy zmizelých
nebo proměněných krajinných prvků, např. na mapách panství.
Autorka podrobně analyzovala zejména vojenská mapování, mapy stabilního katastru
a již zmíněné mapy panství, tyto ze Státního oblastního archivu v Zámrsku. Prameny
srovnávala ve časových vrstvách, horizontálně i vertikálně. Zajímavým doplňkem byly
prameny písemné, z nich především Sommerova topografie a obsáhlý ikonografický materiál.
Diplomová práce se dotýká několika základních témat. Historickogeografického ve
smyslu výzkumu krajiny

poddanského města, specifik regionálních dějin s orientací na

východočeské město Opočno, archivnictví s ohledem na studium pramenů, zpřístupněných
různými způsoby a metodami. Jednalo se o prameny, dostupné prostřednictvím internetových
portálů (vojenská mapování, mapy stabilního katastru), uložených v různých archivech ČR
(tištěné i netištěné prameny, např. operát stabilního katastru, mapy panství, ale i písemné
prameny na mikrofilmech a zpracování edice jejich vybraných partií autorkou) apod. Autorka
využila rovněž širokou škálu odborné literatury a řadu internetových zdrojů.
Bc. Martina Tůmová pracovala samostatně, iniciativně řešila zadané úkoly a problémy,
studium historických pramenů různých typů a provenience zvládala s vynikající odbornou
erudicí. V tématu se orientovala odpovídajícím způsobem, s písemnými, kartografickými a
ikonografickými historickými prameny i s metodikou se vypořádala velmi dobře (prokázala
schopnost aplikace metody kartografické, komparativní aj.). Shromáždila množství podkladů
k okamžitému využití i pro případný další výzkum. Skloubila výjimečným způsobem řešení
historickogeografické tematiky s tematikou regionální sondy, připravila mimo jiné zcela
jedinečnou rekonstrukční mapu s využitím údajů z topografie Johanna Gottfrieda Sommera.
V rámci ikonografických studií komparovala dochovaná vyobrazení se současným stavem
průzkumem v terénu a dokumentovala průzkum vlastními fotografiemi. Mapové a obrazové
přílohy nejsou jen pouhou ilustrací, tvoří samostatnou, hodnotnou část diplomové práce.

Práce Martiny Tůmové může být příkladem interdisciplinárních přístupů v archivnictví
a aplikace výsledků základního výzkumu v regionální problematice. Po formální stránce
diplomantka dle mého názoru splnila zadání s vynikajícím výsledkem. Diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.
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