Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta
Katedra pomocných věd historických a archivnictví

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE
Jméno studenta:
Mgr. Marie Bláhová
Název práce:
Trhová kniha Ronova na Doubravou z let 1561-1604
Vedoucí práce:
PhDr.Jana Vojtíšková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Obor a forma studia:
Archivnictví, modul pomocné vědy historické
Povinná kritéria hodnocení práce

Stupeň hodnocení
1

2

3

4

Formální úprava a náležitosti práce
Logická stavba a členění práce
Jazyková a terminologická úroveň
Náročnost tématu na teoretické znalosti
Náročnost tématu na praktické dovednosti a na čas
Adekvátnost použitých metod a způsob jejich použití
Důkladnost zpracování (jdoucí do podrobností)
Práce s literaturou (citace, poznámky)
Práce s prameny (využití, citace, poznámky)
Vymezení cíle a jeho naplnění
Vlastní přínos studenta
Využitelnost výsledků práce v teorii nebo v praxi
Dílčí připomínky a náměty:
Předložená diplomová práce Mgr. Marie Bláhové má rozsah 104 strany textu, v kterém jsou
na dvanácti stranách zařazeny rejstříky (jmenný i místní), seznam zkratek, užitečný slovníček
pojmů užívaných v trhové knize a na dalších 26 stranách jsou přidány pečlivě zpracované
tabulkové a obrazové přílohy. V úvodu autorka objasnila výchozí studijní pozici své práce,
metodiku i svoje pojetí uspořádání práce. Do čtyř dalších kapitol uložila výsledky výzkumu,
které spočívaly v drobném popisu historie Ronova nad Doubravou, náhledu na problematiku
ronovských pozemkových i městských knih druhé poloviny 16. století a jejich vymezení jako
historického pramene, v důkladném diplomatickém rozboru zkoumané ronovské trhové knihy
z let 1561-1604 a připojených četných editovaných ukázek zápisů. Poslední, čtvrtá kapitola je
věnována rozsáhlému regestovému katalogu záznamů, jehož údaje jsou dále zpracovány, jak
v přílohách o prodeji domů a d. nemovitostí, tak ve jmenném a místním katalogu, které
urychlují přehled a vyhledávání údajů. V závěru autorka popisuje jednotlivé kapitoly práce

(což se obvykle zařazuje do úvodu), jejich výsledky a vyslovuje názor na využití těchto
pramenů a obecně upozorňuje na potřebnost sjednocení terminologie.
Celkové posouzení práce a zdůvodnění hodnocení:
Diplomová práce Mgr. Bláhové je prací vyspělou, rozsáhlou, pečlivě zpracovanou a v textu
vhodně doplněnou instruktivními tabulkami a grafy. Jako práce, která je první svého druhu
v dějinách města Ronova, je prací výjimečnou. Na práci je znát, že autorka pracovala se
zaujetím. Celkový příznivý dojem dokreslují dobře zvolené a popsané přílohy.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k diskuzi:
1) Máte v úmyslu svoji práci publikovat? Doporučuji.
2) Co Vás na výzkumu nejvíce zaujalo?
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