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Posudek na disertační práci Mgr. et Mgr. Barbory Janákové Kuprové Obyvatelstvo na středočeském 
panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Poznatky získané propojením tradičních i 
pokročilých metod historické demografie a metod historické sociologie. Praha, Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie 2020, 288 str., rozmnoženo.

Barbora Janáková Kuprová předkládá disertační práci, v níž analyzuje reprodukční chování a sociální 
skladbu obyvatelstva na panství Škvorec (východní předpolí Prahy) v 18.-19. století, tedy v počátcích 
demografické revoluce a sociální proměny vesnice související s počínající a postupující industrializací. 
Na rozdíl od autorů jiných u nás obhájených disertací sledujících podobné cíle použila autorka 
k analýze tématu nejen klasické metody historické demografie, ale využila u nás jako první i 
pokročilých statistických metod známých ze zahraniční literatury. Tím se jí podařilo podat nejen 
strukturovanější pohled na zkoumanou problematiku, ale také podat podrobný popis těchto metod 
jako návod pro další badatele u nás. Dosažené výsledky autorka srovnává na příkladu vybraných 
lokalit s tím, k čemu u nás došli jiní autoři. Hlavním předmětem jejího zájmu je přirozená měna 
obyvatelstva, sleduje však i vývoj počtu obyvatelstva a jeho sociální skladbu, což jí mimo jiné pomáhá 
i k výpočtu řady diferenčních ukazatelů přirozené měny. Závěrečná část práce pak je věnována 
struktuře venkovské domácnosti. Práce je doplněna bohatým statistickým materiálem shrnutým do 
četných tabulek, jež vesměs vznikly nesmírně pracným samostatným zpracováním archivního 
materiálu, zejména církevních matrik. Je připojeno i několik vhodně volených textových a obrazových 
příloh. 

Velmi cenným přínosem práce je podrobné pojednání o primárních pramenech a o použitých 
metodách, které v obdobných pracích nebývá v takové šíři obvyklé. Autorka tu prokazuje dobrou 
orientaci v domácí relevantní literatuře a potřebnou znalost literatury zahraniční, získanou zčásti 
samostatným studiem, zčásti zprostředkovanou starší literaturou (L. Dušek). Výběr literatury použité 
ke komparaci však po mém soudu mohl být širší, postrádám zejména práce ostravských historiků L. 
Dokoupila, R. Lipovského a L. Nesládkové a recentní monografie Š. Nekvapil Jiráskové  (2019) a 
Hermanna Zeitlhofera (2014). Srovnávané práce totiž vesměs pojednávají o úrodném středu Čech (s 
výjimkou Jablonce n. N.), což nutně autorku vede k závěru, že poměry na panství Škvorec se nijak 
zásadně nelišily od poměrů jinde. Bylo by zajímavé provést i srovnání s oblastí protoindustriální a 
industriální, o nichž pojednávají výše jmenovaní autoři, a ukázat, v čem byly poměry na Škvorecku 
obecné a v čem snad byla jejich (a dalších oblastí v Polabí) specifika. 

Kapitoly věnované přirozené měně, které tvoří jádro práce, prozrazují dokonalé zvládnutí 
relevantních metod, zejména tradičních i inovativních statistických postupů, cenný je tu i 
interdisciplinární přístup. To vše umožňuje autorce jít při studiu jednotlivých jevů do daleko větší 
hloubky, než je v dosavadní české literatuře obvyklé. Autorka např. studuje nejen manželskou 
plodnost žen, ale jako první (pomineme-li nepříliš zdařilou studii J. Honce) i mužů. Nespokojuje se jen 
s mechanickým přejímáním dat získaných z pramenů, ale kriticky hodnotí i jejich spolehlivost a 
vypovídací hodnotu, např. při studiu mrtvorozenosti. 

Podstatnější výhrady mám jen k pasážím věnovaným sociální stratifikaci vesnice. Jsem si vědom toho, 
že relativně malý vzorek nedovoluje rozlišovat dostatečně velký počet sociálních skupin, protože by 
vznikly vesměs málo početné, nereprezentativní skupiny. Nicméně se mi zdá, že slučování různých 
kategorií do jednotlivých větších skupin je dosti mechanické, např. rolník (sedlák+chalupník), 
řemeslník+domkář (řemeslník mohl být podruh). Myslím, že autorka přinejmenším měla svou 



taxonometrii důkladněji zdůvodnit, již proto, že ji pak používá i pro výpočet diferenčních ukazatelů 
přirozené měny. 

Jinak nemám k práci vážnější připomínky, ale jen drobné poznámky, které nijak nesnižují hodnotu 
práce jako celku. V naprosté většině pocházejí z neznalosti příslušné historické literatury, tedy prací 
z oboru, který autorka nestudovala. Např. spíše než mechanizace zajistily v 19. století růst 
zemědělské produkce nové způsoby obdělávání půdy (rušení úhorů a pastvy, umělá hnojiva, nové 
plodiny ad.). Ves Žáky nezanikla za třicetileté války, ale již na konci středověku (s. 25), mezi vlivy 
formujícími v 19. stol. sňatečnost by bylo třeba uvést i právní normy (s.78). Jednou z příčin vysokého 
počtu sňatků v listopadu byla i absence polních prací a dostatek peněz po prodeji sklizně (s. 105). 
Tvrzení, že na rozdíl od Německa svatba u nás trvala jen jeden den, založené na pamětech J. Volfa, 
odporuje zjištěním etnografů o třídenních až pětidenních svatbách dětí zámožných sedláků (s.105).  
Přihlédnutí k etnografické literatuře postrádám v práci obecně a je to škoda. Předčasně narozené děti 
podle autorky přežívaly maximálně několik týdnů, ale z literatury jsou známy případy přežití až do 
dospělosti (např. Napoleon). V části o domácnosti autorka dává přednost z logických důvodů termínu 
výminek před výměnek, ovšem právní normy včetně současného občanského zákoníku mluví 
jednoznačně o výměnku, takže bychom se jich měli po mém soudu držet. A ještě jedna drobnost, 
v příloze 5.1 vypadlo při přepisu matriky 6 slov. 

K formální stránce práce bych dodal, že disertace je po jazykové stránce zpracována velmi kvalitně, 
slabinou práce je jen odbytá interpunkce. Jinak je disertace zpracována téměř bez jakýchkoliv 
překlepů, je promyšleně strukturována, autorka dokáže čtenáře zaujmout a srozumitelně vysvětlit i 
složité problémy. Z hlediska metodiky vysoce překračuje obvyklou úroveň doktorských prací. Je 
přitom výsledkem časově nesmírně náročné práce s prameny, kterou může, myslím plně docenit 
především ten, kdo podobný problém již řešil. Cenný je i autorčin interdisciplinární přístup. Vysoký 
metodický i věcný přínos práce je nesporný.

Závěr: Autorčina práce zcela splňuje nároky na doktorskou disertaci a plně ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 30. prosince 2020.

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


