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Cílem předkládané bakalářské práce byl rozbor skladby obyvatelstva města Liberce dle 

informací, které lze získat ze Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Originál Soupisu je 

uložen v Národním archivu, který vydal jeho edici, takže pramen je veřejnosti dostupný. 

Zpracování Soupisu ale vyžaduje určité odborné znalosti, nejen proto, že konkrétně pro Libe-

rec byl vyhotoven německy, ale je třeba pochopit i dobové reálie (např. socioprofesní skladbu 

obyvatelstva nebo postavení osob v domácnosti). Studentka se tohoto úkolu zhostila se ctí. 

Soupis pro město Liberec, zpracovala do přehledných tabulek a získaná data porovnala 

s obdobně zpracovanými výsledky za další lokality (nejčastěji za město Dobrovice, případně 

panství Třeboň nebo Žatec). 

Studentka předložila svou práci v požadované struktuře a grafické úpravě. Práce má 

všechny náležitosti a logickou strukturu. Text o 47 stranách obsahuje také 23 tabulky a 1 

obrázek. Úvodní kapitoly jsou věnované pramenům a literatuře. Zde se ale autorka omezuje 

pouze na literaturu, kterou v práci aktivně využívá, i když historickodemografických studií, 

které vycházejí z dat Soupisu 1651 je mnohem více. Obdobně je až příliš stručná část, kde se 

pojednává o metodách použitých při zpracovávání datové základny. 

Následují kapitoly, v nichž autorka představuje město Liberec v 17. století a demogra-

fickou evidenci v Čechách v 17. století, respektive okolnosti, za nichž vznikal pramen, který 

analyzuje v následujících kapitolách. Zde čerpá převážně z historické literatury a některá 

tvrzení nejsou zcela přesná (např., že berní knihy a berní rejstříky vznikaly na panstvích 

vlastněných státem). Správně ale zdůrazňuje, že Liberec se v 17. století přiřadil k významným 

městům severních Čech, zejména v důsledku rozvoje textilní výroby, a že v roce 1651 bylo 

obyvatelstvo ještě z převážné části nekatolického vyznání (92 % osob starších 10 let). 

Vlastní přínos autorky vidím v pečlivě zpracované skladbě obyvatelstva, jak ji sestavila 

do dalších kapitol. Při rozboru používá sice běžné metody vhodné k rozboru věkové a socio-

ekonomické skladby obyvatelstva, které ale upravuje tak, aby byla možná komparace 

s výsledky již publikovaných výzkumů. Tímto způsobem jednak průběžně de facto kontroluje 

výsledky vlastní práce, jednak popisuje specifika města Liberce. V rozboru ani v interpretaci 

získaných výsledků se nedopouští chyb. Domnívám se však, že ji snaha o důslednou kompa-

raci poněkud omezila ve vlastním výzkumu, kdy málo využila faktu, že v Liberci byly 

v Soupisu zaznamenány děti již od nejútlejšího věku na rozdíl od lokalit, s nimiž data 

srovnávala a kde záznamy o mladších dětech vesměs chyběly. Ke srovnání věkových struktur 

s dalšími lokalitami by se dle mého názoru lépe hodily širší věkové skupiny (např. 15–24, 25–

34 let atd.), které by poněkud oslabily důsledky vysokého počtu případů, kdy byl věk osob 

zaokrouhlen k číslu končícímu nulou. Je škoda, že z dostupných dat o věkové skladbě města 

Liberce nespočetla více ukazatelů, kterých demografie používá pro charakteristiku věkové 

skladby obyvatelstva. Výpočet průměrného věku a věkového mediánu, jak je uveden 

v tabulce 3, tj. bez dětí předzpovědního věku, nepovažuji za správný, navíc to přímo u tabulky 

není uvedeno. Výhrady mám rovněž k tabulce 5 na straně 24, neboť z jejího názvu ani 

hlavičky není zřejmé, co je v ní vlastně tabelováno; to lze zjistit až po důkladném pročtení 

vysvětlujícího textu. Tabulka měla být lépe strukturovaná (důsledně dle pohlaví) a správně 

popsána. 



 

Závěr práce je sice stručný, ale obsahuje ta nejdůležitější zjištění, která z rozboru skladby 

obyvatelstva Liberce dle Soupisu poddaných podle víry, bylo lze získat. 

V rozboru dat nebo v jejich interpretaci se Anna Černochová nedopouští chyb. Z nezku-

šenosti s delším textem ale vyplývají některé stylistické neobratnosti, vyskytla se i chybná 

interpunkce a pravopisné chyby. Je jich však minimum. 

Anna Černochová si pro bakalářskou práci vybrala téma, k jehož zpracování je třeba 

uplatnit mimo jiné také metody historickodemografického výzkumu. Přestože se k rozboru 

skladby obyvatelstva v minulosti používá stejných metod jako u moderních populací, bylo 

třeba, aby zvládla i některé speciální postupy, neboť data dostupná pro historické populace 

mají svá specifika. 

V předložené práci autorka prokázala, že se dobře orientuje ve speciální problematice, 

kterou si za téma bakalářské práce zvolila. Použila vhodné metody a získaná data správně 

interpretovala. Prokázala, že zná standardní metody používané v demografickém výzkumu 

k rozboru skladby obyvatelstva, v tom i metody používané historiky pro třídění rodin a 

domácností, což je tematika, která není standardní součástí bakalářského studia demografie. 

Prokázala, že je umí vhodně uplatnit při speciálním rozboru. 

Práce Anny Černochové obohatila naše znalosti o demografické a socioekonomické 

skladbě obyvatelstva Čech v polovině 17. století, po ukončení třicetileté války. Výše uvedené 

výtky jsou pouze marginálního charakteru a dle mého názoru splňuje práce Anny Černochové 

„Obyvatelstvo města Liberec a jeho struktury na základě Soupisu poddaných podle víry 

(1651)” nároky kladené na bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji ji k obhajobě. 
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