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Bakalářská práce Anny Černochové se zaměřuje na analýzu Soupisu poddaných podle 
víry z roku 1651, tedy pramene, který je k historickodemografickému výzkumu poměrně často 
využíván. Přesto však nelze říci, že by její práce byla bez významu. Naopak, výběr konkrétní 
lokality z ní dělá poměrně originální studii, která může být využita k další komparaci. Zatímco 
podobné analýzy se dosud velmi často zabývaly venkovským prostředím, zvolila si Anna 
Černochová za předmět svého zájmu město Liberec. Dalším neméně významným specifikem 
této práce je fakt, že Liberec patřil k nemnoha lokalitám, kde se v uvedeném soupisu obyvatel 
objevují i data vztahující se k dětem tzv. předzpovědního věku, což autorce umožnilo soustředit 
se na skutečně komplexní analýzu zmíněného soupisu.  

Svoji práci rozdělila do celkem dvanácti kapitol, které mají logickou strukturu a 
návaznost. Po úvodní části autorka představuje geografický prostor svého výzkumu, jenž 
podrobněji analyzuje v kapitolách 6-11. V nich se postupně věnuje jednotlivým 
charakteristikám libereckého obyvatelstva, především různým aspektům jeho věkové skladby, 
dále si všímá i sociálních, profesních či náboženských struktur. Důležitou částí je analýza 
domácností a rovněž poměrně zdařilá kapitola týkající se čelední služby. Autorka využívá 
tradičních metod a postupů, které na analyzovaná data vhodně aplikuje. Za velmi přínosnou 
pak považuji skutečnost, že se Anna Černochová snaží výsledky, k nimž dochází, porovnávat 
s již dříve uskutečněnými podobnými výzkumy. Tento postup, který u prací tohoto typu nebývá 
úplně samozřejmý, ovšem v sobě zároveň skrývá určitá úskalí, jimž se autorka ne vždy dokázala 
úspěšně vyhnout. Jedním z nich je určitá mechaničnost použité komparace, kdy Anna 
Černochová vedle sebe staví data z různých lokalit, aniž by se hlouběji zamyslela nad rozdíly 
těchto míst. Snaha po komparaci se jí pak zároveň stává určitým limitem, neboť autorka 
rezignovala na podrobnější analýzu těch oblastí, k nimž potřebná srovnání chyběla (především 
kvůli absenci dětské složky u ostatních seznamů). 

Z formálního hlediska je práce téměř bez chyb, vyskytují se zde jen drobné nedostatky: 
u citace knihy Jana Horského a Markéty Seligové autorka používá v textu jen jméno prvního 
z autorů, při odkazu na obrázek uvedený v textu práce je vhodné uvést i stránku, na níž se 
obrázek nachází (viz. odkaz na obrázek č. 1 použitý na s. 13; obrázek sám je umístěn až na s. 
20). Po stylistické stránce je práce poněkud méně zdařilá, což je ovšem dle mého názoru 
způsobeno především nezkušeností autorky. Ne vždy jsou správně používány jednotlivé pojmy 
(např. slovo počet v situaci, kdy je míněn podíl). 

Celkově se domnívám, že Anna Černochová prokázala, že si úspěšně osvojila postupy 
historickodemografické analýzy a splnila nároky kladené na bakalářskou práci. Ve své práci 
dochází k závěrům, které obohatí naše poznání v oblasti struktur obyvatelstva v polovině 17. 
století. Ze všech těchto důvodů doporučuji předloženou práci k obhajobě. 
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