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    V předložené práci se Františka Jelínková zaměřila na otázku souvislostí mezi 

demografickým a stavebním vývojem Prahy, resp. jednotlivých částí pražského souměstí 

v poslední čtvrtině 19. století. Autorka čerpá ze statistických příruček pro hlavní město Prahu 

z let 1871 až 1900, které byly pro sledované období sestavovány obecní statistickou komisí a 

obsahují tabulkové přehledy velké řady údajů, na nichž je sledovatelný vývoj pražských částí 

v oblasti populační, stavební, hospodářské, sociální, zdravotní apod. Metodicky se autorka 

hlásí k postupům kvantitativní analýzy a kontext dobových statistických údajů buduje 

v zásadě na studiích z Pražského sborníku historického 1969-1970 a dvou pragenzií z per 

prof. Peška a doc. Ledvinky. 

   Na úvod je nutné podotknout, že práce vznikla zcela samostatně, bez konzultací s formální 

vedoucí a jako výsledek významného úkroku z původně zadaného tématu. To by samo o sobě 

nebyl fatální problém, ale je bohužel nutno konstatovat, že jak neurčitě a letmo je načrtnut 

záměr práce, tak neurčitě a rozpačitě vyznívá i výsledek autorčina snažení. Není jistě nijak 

problematické převzít údaje z dobových statistických přehledů, ale pak je třeba položit si nad 

onou hromadou dat jasně vymezené otázky a pokusit se k sobě jednotlivé údaje nějak 

vztahovat a pozorované souvztažnosti interpretovat, tj. vysvětlovat je, klást do dobových 

souvislostí. A to je po mém soudu zásadní slabina textu. Zjednodušeně řečeno, autorka pouze 

sestavuje souhrnný přehled vybraných parametrů pro všechny sledované roky (to, co je 

rozptýleno v příručkách pro jednotlivé roky, je v práci shrnuto do jedné tabulky) a velice 

triviálním způsobem tabulky komentuje, tj. všímá si, že počet obyvatel/bytů/domů roste, nebo 

klesá (téměř nikdy se ovšem nepouští do výkladu pozorovaného trendu, do jeho zasazení do 

kontextu vývoje města). A to je na bakalářskou práci výkon na hraně přijatelnosti. 

   Značná disparátnost teoretické a praktické části je dosti obvyklým neduhem diplomových 

prací na bakalářském stupni a ani práce Františky Jelínkové není výjimkou. Neurčitost 

vymezení práce se odráží v zahrnutí zcela zbytečných kapitol o politické situaci v Evropě, 

vývoji habsburské monarchii v 19. století, starém a novém demografickém režimu apod., 

které s tématem souvisejí jen velmi volně a v čtenáři budí dojem pouhé samoúčelné 

vycpávky. Naproti tomu kapitoly o použitých pramenech a metodě jsou příznačně velmi kusé 

a neúplné. Není zde např. vysvětleno, jestli kalendářní roky, pro které autorka uvádí data ve 

své práci, jsou výsledkem jakéhosi jejího výběru, nebo byly ve své době vydány právě jen 

tyto ročníky a o žádnou souvislou každoroční řadu nejedná (z některých formulací – s.12 – by 

se to tak  mohlo jevit). Tvrzení, že práce je založena na kvantitativní metodě, nemá naprosto 

žádné opodstatnění: to že jde o čísla, ještě neznamená, že užitá metoda je kvantitativní. 

K těmto číslům totiž nedospívá autorka pramenným výzkumem a vlastními propočty, ale 

přebírá je přímo z pramene. Pokud by se sama pustila do nějakých propočtů a pramenná data 

k sobě vztahovala, bylo by to něco jiného; ale v práci nic takového nedělá a její postup je tedy 

spíše analyticko-interpretativní. 

   Když se text dostane k výkladu o vývoji pražského souměstí v druhé polovině 19. století, 

který je principiálně samozřejmě k věci, postupuje autorka bohužel cestou podrobné reference 

o jednotlivých studiích z Pražského sborníku historického a z prací J. Peška a V. Ledvinky 

bez ambice poznatky z jednotlivých studií nějak propojit. Zcela odděleně je tak pojednáno o 

vývoji teritoria Prahy, o populačním vývoji, o pražském průmyslu. Např. v rámci kapitoly o 



územním vývoji na s. 32-43 je „převyprávěn“ příspěvek V. Hlavsy z dotyčného sborníku, což 

je více než patrné ze souvislé série odkazů na tento článek, přerušené jen dvěma odkazy na 

studii Havránkovu (impozantních 76 odkazů - pozn. 109-184 - tak v zásadě představuje jeden 

jediný odkaz).  

   Vlastní rozbor údajů ze statistických příruček je, jak už bylo řečeno, velice povrchní. 

Autorka při sledování vývoje počtu obyvatel, bytů a domů ani nepřepočítává pramenné údaje 

na procenta, aby bylo možné objektivně porovnat tempo růstu jednotlivých částí města. 

S dotyčnými údaji by ale samozřejmě šlo dále pracovat: např. počty obyvatel/domů/bytů by 

bylo možné vztáhnout k rozloze dané části a dobrat se tak hustoty zástavby a osídlení. Nebo 

podíly bytů určité kategorie by se daly dát do vztahu k počtům zemřelých apod. Autorka však 

tímto způsobem s daty nepracuje. Bohužel jen ojediněle se snaží zjištěné tendence alespoň 

nějak vyložit. Takový výklad by mohl zaznít alespoň při obhajobě práce. Např. jak by se dalo 

vysvětlit, že na Starém Městě s Josefovem počet domů stále mírně klesá a v 90. letech se 

úbytek domů dokonce výrazně zrychlí (s. 49)? 

   V textu jsou (zřejmě v důsledku nedbalé redakce) některé nesmyslné formulace nebo chyby: 

1) první kapitolu v knize Zrod velkoměsta, nenapsal Eduard Maur, ale Jiří Musil (s. 15); 

poplést by to studentka neměla, vždyť Musilovo teoretické vymezení urbanizace je jedním 

z povinných textů v rámci zkoušky z Úvodu do historie na bakalářském studiu. 2) V knize 

Rodina našich předků s Janem Horským určitě netvrdíme, že neprvorození synové neměli 

nárok na půdu (s.17) a už vůbec nemluvíme o uplatnění nedědících potomků ve městě a 

v nově vznikajících závodech (práce časově vůbec nejde do 19. století). 3) V pasáži o 

statistických šetřeních v monarchii je v posledním odstavci tvrzení, že tyto statistiky jsou 

jediným zdrojem informací o demografických poměrech v 19. století (s. 20). Zjevně ale měla 

autorka na mysli opak, totiž že nejsou jediným zdrojem…; 4) Smysl příliš nedává tvrzení na 

s.34, že v Židovském Městě byl znatelný růst obyvatelstva, přičemž tento růst byl způsoben 

hlavně odchodem židovského obyvatelstva, které již nemuselo žít odděleně v ghettu. 

   I když stylistická úroveň práce ve velmi dobrá, po formální stránce je jinak v práci řada 

nedostatků. O neobratné praxi odkazování již byla zmínka. Práce při běžném listování zaujme 

řadou barevných grafů a diagramů, které – budiž – mají čtenáři zobrazit údaje tabulek bez 

nutnosti dlouze se do tabulek začíst. Ale do značné míry jen vytvářejí efekt. Užitečnější by 

bylo trochu si pohrát se samotnými tabulkami, v prvé řadě (jak už bylo řečeno) propočítat 

podíly. Do toho se autorka pustila jen v případě tabulky 17, kde tlumočí sociální rozložení 

obyvatelstva k roku 1879. V tabulce však chybí popisek, co uvedené procentuální hodnoty 

vyjadřují, a když se to snaží čtenář pohledem do tabulky vydedukovat, zrada je, že hned 

v prvním řádku nedává součet podílů 100 %.... Dovedu si mimochodem představit, že by se 

celá práce založila jen na šikovné práci s velice bohatými údaji o sociální skladbě pražského 

obyvatelstva v roce 1879. Tím ale, že autorka údaje původní statistiky, která rozlišuje 

vykonavatele určité profese a jeho rodinné příslušníky, sečetla, zcela ignorovala okolnost, že 

průměrná velikost rodiny úřednické a např. dělnické se mohla nezanedbatelně lišit. Přitom 

tento údaj by šel snadno propočítat a pak porovnávat velikost rodin (či počty služebnictva) 

mezi jednotlivými profesemi i mezi jednotlivými částmi Prahy. 

   Obvykle formální nedostatky tolik v posudcích neřeším, ale zde autorce nemohu nevytknout 

velikost tabulek 6, 7, 18. Zmenšení tabulky je tak obrovské, že text v ní je bez lupy prakticky 

nečitelný! Stačilo jen tabulku otočit o 90 stupňů a na stránku by se pohodlně vešla i při 

standardní velikosti písma…  

   Absence badatelské otázky, která nutně vede k banálnímu a nepřekvapivému závěru, že ve 

sledované době počty lidí, bytů i domů v Praze rostly, i minimální interpretační invence mi 

způsobila dilema, zda práci Františky Jelínkové vůbec doporučit k obhajobě. Nakonec 

soudím, že pokud autorka při obhajobě vyloží některé závěry, k nimž dospěla (jedna 

z možných otázek je v textu výše), a přesvědčí tak komisi o vlastním badatelském přínosu 



k zvolenému tématu, práce může být akceptována. Lépe než trojkou by však být hodnocena 

neměla. 
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