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   Téma ilegitimity a nemanželských dětí se začalo těšit velké pozornosti historiků v 70.-80. 
letech, kdy se rozmnožila kritika dosavadních postupů, které zkoumaly sociální procesy a 
jevy bez toho, že by měly na zřeteli samotné aktéry dějin. Rodící se historická antropologie se 
distancovala od kvantitativních metod a zaměřila svou pozornost na individuální strategie 
obyčejných lidí. Historickou demografii jako obor založený na kvantifikaci tyto změny 
v akcentech dějepisectví ovlivnily jen do určité míry: kvantitativních metod se samozřejmě 
nevzdala a vzdát nemohla, ale začala více napojovat svá zjištění na otázky hodnotových 
postojů, prožitků a pocitů lidí minulosti. S takovou ambicí přistoupila ke svému tématu i 
Tereza Vencourová. 
  Autorka se v předložené bakalářské práci věnuje tématu ilegitimity ve středočeské farnosti 
Kladno ve vybraných letech 19. století. Lokalita, která v průběhu 19. století zaznamenala 
prudký hospodářský a populační růst v důsledku rozmachu dolování uhlí, poskytla autorce 
možnost ověřit nosnost teze, že na rostoucí míře ilegitimity v průběhu 19. století se silně 
podílely nové vzorce chování dělnictva v překotně se rozvíjejících průmyslových centrech: 
koncentrace populačních přebytků z venkova a jejich vytržení z prostředí patriarchálního a 
církevního dohledu měly zde vést k oslabení norem, prosazovaných církví ve vztahu 
k sexualitě a manželství. Důsledkem těchto mentalitních změn v dělnických vrstvách mělo být 
rozšíření praxe nesezdaného soužití partnerů, z něhož se rodily děti z právního hlediska 
nemanželské. 
  Na problematiku nemanželských dětí pohlíží Tereza Vencourová ze zorného úhlu historické 
demografie a spíše stranou ponechává přístupy jiné (historickoantropologický, 
historickoprávní), i když otázky, které tyto přístupy otvírají, ve své práci do určité míry 
reflektuje. Metodika, jíž užívá, a pramenná základna, o níž se v práci opírá, je však především 
rázu historickodemografického: autorka založila svou práci na agregaci dat z církevních 
matrik narozených farnosti Kladno z prvního desetiletí 19. století a z několika kratších sond 
pro druhou polovinu  19. století, v nichž sledovala podíly nemanželských dětí a – ve snaze 
posoudit, nakolik se na ilegitimitě mohly podílet nové formy nemanželského partnerství -  
rozsah dodatečné legitimizace nemanželských dětí ze strany otců. Jako pendant se v závěru 
práce objevuje rozbor sociálního postavení kmotrů nemanželských dětí, jehož prostřednictvím 
se autorka snaží posoudit, nakolik se kmotrovství v případě nemanželských dětí ujímaly 
osoby majetné a společenský výše postavené. 
   Autorka se při pojednání fenoménu ilegitimity opírá především o základní práci 
cambridgské skupiny historiků v čele s P.Laslettem, jejíž část přeložila do češtiny, a 
zohledňuje pojetí Daniely Tinkové; problém nemanželských dětí z demografického hlediska 
pojednává na základě českojazyčných syntéz (klasická práce Ludmily Kárníkové z 60.let, 
Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy; Dějiny obyvatelstva českých zemí; Rodina našich 
předků), pro dílčí momenty výkladu hledá oporu v článcích ze sborníku Historická 
demografie.  
   Ocenit je nutno především dobrou obeznámenost autorky se studovanou problematikou, 
která se promítla zejména do výstižného a inteligentně pojednaného úvodu práce. V jeho 
rámci také kolegyně zúročila v míře a způsobem, které u studentů naší fakulty nejsou příliš 
obvyklé, poznatků ze sborníku prací k tématu ilegitimity z per historiků cambridgského 
okruhu, jemuž se věnovala v rámci povinnosti překladu cizojazyčného textu. Autorka rovněž 



obstojně zvládla základní historickodemografické řemeslné postupy, od excerpce matrik po 
adekvátní zpracování dat. 
   Ve své analytické části je však text dosti povrchní a uspěchaný a působí spíše jako prvotní 
nástin výsledků práce s pramennou základnou než jako konečná analýza problému. Tato 
skutečnost zamrzí o to více, že autorčiny schopnosti jsou podle mého názoru daleko větší a že 
na konečné podobě práce se podepsal chvat a zcela chybějící spolupráce s vedoucím práce. 
Autorka pouze porovnává podíly nemanželských dětí na celkovém počtu narozených 
v jednotlivých zvolených periodách a sleduje, jaká část nemanželských dětí byla dodatečně 
legitimizována sňatkem rodičů. Z této perspektivy se pak omezuje na konstatování, že míra 
ilegitimity, přestože se v druhé polovině 19. století prokazatelně zvýšila, nebyla na Kladně 
vyšší než v celozemském průměru a že představa o mravně uvolněnějším prostředí továrního 
dělnictva se v tomto ohledu příliš nenaplňuje. Příliš pak už není reflektováno, že vysoký podíl 
později legitimovaných dětí (polovina až dvě třetiny dětí, narozených mimo manželství) by 
právě poukazoval na to, že obyvatelstvu Kladna, převážně dělnickému, nebyly patrně formy 
nesezdaného soužití partnerů cizí. 
   Jistá povrchnost, omezující se pouze na stručné okomentování zjištěných hodnot, pak 
nekoresponduje se slibnou teoretickou částí, ani s ambiciózním podtitulem práce, protože na 
propojování výsledků historickodemografického kvantitativního rozboru matrik a tendencí 
společenského vývoje téměř nedojde (ještě méně výstižný je ústřední název bakalářské práce, 
při němž se čtenáři maně vybaví název Cimrmanova spolku SUP – Sport, umění, peří). 
   Jistě by bylo možné diskutovat některá tvrzení a formulace, která se v práci objevují. Jen 
pro ilustraci: u poznámky, že svobodné matky v 18. století pocházely především z řad 
služebných, tedy z nejchudších vrstev společnosti (s.18), je nutno upozornit na specifické 
pojetí služby v tradiční evropské společnosti, které vedlo k tomu, že sloužit neodcházeli 
zdaleka jen potomci nejchudších rodičů. Ve starších matrikách narozených nejsou přirozeně 
mrtvě narozené děti vůbec zapsány, protože jde přísně vzato o matriky křtěnců a mrtvé dítě 
nemohlo být pokřtěno (s.28). V pasáži o populačním vývoji 19. století (s.9-10) by bylo dobré 
trochu systémově odlišit konstantní či dlouhodobé vlivy na populaci, jakými je klima, kvalita 
půdy, přítomnost nerostného bohatství, vedle toho pak dědický systém, konfese, vzdělanost 
obyvatelstva atd. od náhlých ekonomických výkyvů, zvratů v epidemiologické situaci či 
poryvů politického vývoje; to jsou jistě jevy zcela odlišné povahy. 
   V kapitole o sociálním postavení matek nemanželských dětí a kmotrů nemanželských dětí 
se čtenář nemůže zbavit dojmu, že autorka přistupuje k analýze již s jasnými představami o 
tom, „jak to dopadne“: již v úvodu předznamenává, že nemanželské děti pocházely většinou 
z chudých poměrů, přestože se to chystá teprve zjišťovat. Sociální původ svobodných matek 
je však při pohledu na presentovaná zjištění vcelku pestrý (vedle havířů i řemeslníci, 
měšťané) a autorka by musela znát sociální skladbu kladenské populace, s níž by sociální 
původ svobodných matek porovnala, aby bylo tuto věc možné odpovědně posoudit. Z dalšího 
textu a z připojené tabulky pak dále není zcela jasné, zda sociální postavení svobodných 
matek odvozuje se sociálního postavení otce těchto svobodných matek: místy, když mluví o 
otci, má na mysli otce nemanželského dítěte a do věci to vnáší zmatek (s.47). Obzvláště v této 
kapitole ulpívá autorka pouze na vnějším popisu nasbíraných dat a ani se je nesnaží nějak 
kvantifikovat, natož hlouběji analyzovat vzhledem k širšímu kontextu. 
   Výhrady spíše technického rázu směřuji především k tabulkám, které jsou nekoncepční, 
nelogicky uspořádané až zavádějící: ve sloupcích za sebou je postupně uvedena suma dívek 
narozených toho roku, suma chlapců, počet nemanželských dětí, počet legitimizovaných 
nemanželských dětí a položka „celkem“. Teprve když čtenář zjistí, že celková suma 
neodpovídá součku cifer v předešlých sloupcích, vydedukuje, že počet nemanželských dětí je 
zahrnut zároveň v počtu celkem narozených chlapců a dívek a že počet legitimizovaných dětí 
je zároveň zahrnut jak v počtu nemanželských dětí, tak spolu s nimi v celkovém počtu 



narozených. Nelogické je, že nemanželské děti již nejsou rozlišeny podle pohlaví a z hlediska 
disciplíny je přímo trestuhodné, že tabulka postrádá procentuální podíly. 
   Druhá výtka se týká okolnosti, že autorka neodlišuje prameny a literaturu, což by se 
v historické práci stát nemělo: matriky uvádí v seznamu literatury a navíc je cituje zcela 
nedostatečným způsobem – chybí uložení, signatura apod. 
   I přes naznačené nedostatky by však nemělo zaniknout, že autorka pronikla náležitým 
způsobem do metodiky a terminologie historické demografie a osvojila si práci s dobovými 
prameny a že se kvalitně seznámila s pojednávanou tématikou. Jistě by bylo užitečné 
problematiku, kterou si autorka chvályhodně osvojila, dále rozvíjet a vytěžit více 
z teoretických znalostí i nemalé heuristické práce, jíž musela podniknout. 
Práci Terezy Vencourové doporučuji k obhájení a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou 
s bodovým hodnocením kolem 32 bodů.  
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