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Martina Tůmová se ve své bakalářské práci věnovala  zachycení proměn krajiny města 
Rychnova nad Kněžnou a jeho nejbližšího okolí v období mezi dvěma světovými válkami. 
Kromě charakteristiky uvedených proměn se autorka pokusila zjistit, zda vybrané prameny 
městské správy mohou být dostatečně hodnotnými dokumenty pro krajinnou sondu 
v uvedeném období a jaké typy informací obsahují.

Úvodem Martina Tůmová kromě zhodnocení literatury k tématu, pramenů a výkladu 
metodiky stručně shrnula dějiny města Rychnova nad Kněžnou. Dále vyložila přehledně 
hlavní krajinné změny v městě Rychnově nad Kněžnou a jeho blízkém okolí a původce těchto 
změn, pokud bylo možné je analýzou vybraných  pramenů zjistit. Specifikovala tyto hlavní 
krajinné změny, zejména výsadbu a údržbu zeleně a výstavbu a údržbu komunikací.

Součástí práce je kvalitní obrazová a mapová příloha, ta však není jen ilustračním 
doprovodem textu (zejména mapové rekonstrukce), ale nedílnou součásti interpretace tématu.
V závěru práce je obsaženo významné zjištění, které je v určitém ohledu pro studované téma 
negativní, avšak vzhledem k cíli práce je zjištěním relevantním – vybrané prameny městské 
správy v Rychnově na Kněžnou, velmi neuspořádané a nesourodé, skýtají jen dílčí, 
roztříštěné údaje ke sledované problematice. Bylo třeba je doplnit dalšími materiály, které se 
ukázaly pro vybrané téma mnohem vhodnější a obsáhlejší, např. prameny z činnosti místního 
Okrašlovacího spolku.

Autorka pracovala s maximálním nasazením, samostatně, odpovídajícím způsobem se 
orientovala v práci s prameny i v použité metodice. Písemné, mapové i obrazové prameny 
podrobila důkladnému, fundovanému rozboru a využila přitom řadu poznatků a způsobů 
analýzy kartografických děl a zpracování rekonstrukčních map. Téma práce se přitom 
s ohledem na obsah pramenů částečně  modifikovalo, za hranicemi města bylo možné 
prokázat jen určité dílčí zásahy městské správy do krajiny. Je však pravděpodobné, že 
prameny zachytily jen malou část konkrétních krajinných změn. Jejich doložení již je však 
nad rámec bakalářské práce.

Martina Tůmová prokázala dobrou znalost problematiky.  Za přínos práce považuji 
kromě zachycení krajinných změn zejména charakteristiku výpovědní hodnoty pramenů 
městské správy pro dané téma.

Bakalářskou práci Martiny Tůmové doporučuji k obhajobě.
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