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Bakalářská práce Ivety Novákové měla za cíl přiblížit vývoj obyvatelstva politického okresu
Kutná Hora na přelomu 19. a 20. století. Práce je rozdělena do šesti základních kapitol – kromě
úvodu a závěru se autorka věnuje rozboru pramenů a literatury a popisu metody práce.
Stěžejními kapitoly jsou Charakteristika politického okresu Kutná Hora, v níž se autorka
zabývá především vývojem počtu obyvatel a jeho věkovou strukturou, a dále 5. kapitola, která
je věnována přirozené měně obyvatelstva, sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti.
Zde posuzovaná práce vznikla přepracováním dříve předložené, nicméně neobhájené,
bakalářské práce, která zpracovávala totéž téma. Oproti původní verzi autorka rozšířila vlastní
zpracování o podkapitolu, v níž analyzuje sňatky podle věku snoubenců a dále o část věnovanou
sezónnosti úmrtnosti. Práci rovněž prospělo to, že si Iveta Nováková doplnila znalost některých
dalších titulů z odborné literatury, což se odrazilo na kvalitněji zpracovaných úvodních
kapitolách.
I když Iveta Nováková odstranila nejzávaznější chybu, kterou bylo špatné zpracování
sezónnosti jednotlivých jevů, z nepochopitelných důvodů v této nově předložené práci
ponechala další nedostatky, které jsem jí vytýkala již v předchozí verzi. Jedná se neopravenou
tabulku č. 9, kde jsou evidentně špatně uvedené počty a podíly sňatků ovdovělých osob
(neodpovídají obr. 7) i o špatné uvedení fází demografické revoluce na s. 31 (podstatou
demografické revoluce bylo, že se nejdříve snižovala úmrtnost a teprve poté porodnost, nikoli
naopak). Domnívám se, že I. Nováková chtěla nejspíše poukázat na fakt, že v období, jemuž se
věnovala, začala obecně v českých zemích porodnost klesat. Bohužel právě určitá neobratnost
ve stylistice a již dříve konstatovaná malá dovednost vidět analyzované jevy ve vzájemných
souvislostech jsou dalšími z nedostatků její práce. Na druhou stranu tyto vady bývají častou
součástí bakalářských prací a lze je přičíst na vrub prozatímní nezkušenosti autorky s psaním
takovýchto typů textů.
Všechny výše uvedené nedostatky však nejsou zásadního rázu, a proto se domnívám, že Iveta
Nováková prokázala, že je schopná dostát nárokům, které jsou kladeny na bakalářskou práci.
Je třeba ocenit časovou investici věnovanou excerpci dat i fakt, že díky jejímu zpracování byly
rozšířeny naše vědomosti o pohybu obyvatelstva v další části Čech. Ze všech těchto důvodů
jsem se rozhodla předloženou bakalářskou práci doporučit k obhajobě.
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