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Oponentský posudek 

 

Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová, Obyvatelstvo na středočeském panství 
Škvorec od poloviny 18. století do konce 19. století. Poznatky získané propojením 
tradičních a pokročilých metod historické demografie a metod historické sociologie. 
Dizertační práce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2020, 288 stran. 

Disertační práce Barbory Janákové Kuprové je zaměřena na analýzu reprodukčního 
chování obyvatelstva panství Škvorec ležícího nedaleko Prahy. Z hlediska struktury je práce 
rozdělena do celkem 11 kapitol, přičemž první čtyři představují jakýsi úvod do zvolené 
problematiky, 5.-7. kapitola se postupně zabývají sňatečností, porodností a plodností a 
úmrtností, v 8. kapitole je odhadnut vývoj počtu obyvatel, 9. kapitola přináší využití analýzy 
přežívání, 10. kapitola je věnována rozboru domácností ve farnosti Tuklaty a celou práci 
doplňuje závěr. Zvolenou strukturu je v zásadě možné označit za vhodnou a logickou, i když 
se domnívám, že pasáž týkající se odhadu počtu obyvatel by bylo vhodnější zařadit do 
úvodních částí práce.  

Zpracovávaná tématika není Barboře Janákové Kuprové rozhodně cizí – 
historickodemografickému výzkumu se věnuje již řadu let, neboť první její kvalifikační 
(bakalářská) práce byla zaměřena na problematiku nemanželských dětí, a to právě na panství 
Škvorec. V následné diplomové práci autorka svůj záběr podstatně rozšířila, neboť podrobně 
analyzovala procesy sňatečnosti a plodnosti v letech 1780–1819 a úmrtnosti v letech 1780–
1869. I když v rámci disertační práce Barbora Janáková Kuprová zůstala věrna již dříve 
analyzovanému území – což ostatně bývá typické pro historickorickodemografické výzkumy, 
pro něž je charakteristická časově velmi náročná pramenná excerpce – obohatila svoji dřívější 
práci nejenom větším časových rozsahem (výzkum sňatečnosti a plodnosti byl uskutečněn pro 
roky 1760–1839, výzkum úmrtnosti pro roky 1760–1889, navíc byl přidán i výzkum 
porodnosti pro roky 1830–1869), ale též novými výzkumnými otázkami a metodami. Právě 
v této stránce je možné spatřovat hlavní inovativní potenciál disertační práce. Barbora 
Janáková Kuprová totiž do své práce zahrnula jak výzkum manželské plodnosti mužů, tak i 
použití pokročilejších demografických a statistických metod (Coxův regresivní model, 
analýza přežívání), což jsou přístupy, které se dosud v české historické demografii objevovaly 
jen sporadicky.  

Tyto metody jsou podrobně představeny ve čtvrté kapitole, která je poměrně rozsáhlá. 
Věnuje se totiž nejenom oběma výše uvedeným metodám, ale podrobně vysvětluje i další 
metodické postupy, které Barbora Janáková Kuprová ve své práci zvolila. Hlavní metodou se 
jí stala časově velmi náročná metoda rekonstrukce rodin založená na excerpci matričních 
záznamů. O rozsahu této metody si můžeme udělat představu na základě údaje uvedeného na 
s. 45, podle něhož bylo excerpováno celkem 25.000 zápisů z matrik narozených, 21.500 
zápisů z matrik zemřelých a téměř 3000 záznamů z oddacích matrik. Tyto záznamy byly 
nadále uspořádané do tzv. rodinných listů podle metody, kterou poprvé popsal Louis Henry 
v 50. letech minulého století. Z uvedeného zároveň vyplývá, že výchozí událostí rekonstrukce 
se pro Barboru Janákovou Kuprovou stal sňatek uskutečněný na panství Škvorec. 
K manželskému páru, jehož data narození a úmrtí byla rovněž dohledávána a doplňována, 
byly následně přidávány i údaje vážící se k jeho dětem. Z metodologického popisu není 
ovšem zcela zřejmé, zda zmíněná rekonstrukce probíhala pouze za využití matrik vážících se 
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k panství Škvorec, nebo zda se autorka chybějící údaje (např. data narození snoubenek) 
pokoušela dohledat i v matrikách jiných (okolních) farností. Je samozřejmé, že metodou 
rekonstrukce rodin přes její značnou pracnost není možné docílit úplné rekonstrukce všech 
lidí tvořících zkoumanou populaci. Naopak je typické, že u většiny osob se všechny sledované 
údaje zrekonstruovat nepodaří, což se pak samozřejmě odráží i na kompletnosti rodinných 
listů, která následně vstupují do jednotlivých typů analýz. Jak uvádí Barbora Janáková 
Kuprová (s. 49) tzv. rentabilita rekonstrukce rodin provedená na panství Škvorec se 
v závislosti na období pohybovala pouze mezi 30-40 %, což je samozřejmě třeba mít na 
paměti při interpretaci výsledků (samotný nízký podíl rekonstruovaných údajů však hodnotu 
jednotlivých analýz nesnižuje).  

Součástí čtvrté kapitoly bylo i vymezení sociálních kategorií, které považuji za velmi 
podstatné, neboť s těmito kategoriemi je v textu následně pracováno. Provedení sociální 
stratifikace analyzovaného souboru nebývá snadné a jednoznačné, neboť vzhledem 
k rozmanitosti zkoumaných prostředí není možné vytvořit jedinou univerzální kategorizaci, 
která by se mohla používat napříč různými výzkumy a regiony. Přístup Barbory Janákové 
Kuprové má to omezení, že se při stanovení sociálního postavení jednotlivců spoléhá 
výhradně na matriční záznamy, což může být problematické. Tento postup například 
neumožňuje přesnější diferenciaci držitelů usedlostí/gruntů, přitom může být podstatný rozdíl, 
zda hospodář držel několik málo nebo naopak několik desítek hektarů. Autorka se s tímto 
problémem vyrovnává tak, že sedláky i chalupníky spojuje do jedné skupiny, což sice není 
vysloveně chybný přístup, na druhou stranu se tímto způsobem obrušují rozdíly, které by se 
daly předpokládat mezi skupinami nacházejícími se na opačném konci sociálního spektra, a 
zároveň se stírají i často podstatné rozdíly mezi chalupníky a sedláky. Diskutabilní je i 
zařazení výměnkářů mezi domkáře a vojáků na jedné a mlynářů na druhé straně mezi 
řemeslníky, i když samozřejmě, pokud šlo o relativně malé počty osob, celkové výsledky 
analýzy zkreslit nemohly. 

V kapitole věnované sňatečnosti Barbora Janáková Kuprová nejprve rozebírá změny 
v četnosti sňatků v průběhu sledovaného období, načež snoubence analyzuje podle věku, 
rodinného stavu a sociálního a regionálního původu. Stranou jejího zájmu nezůstává ani 
sezónnost tohoto procesu. Při analýze sňatkového věku si autorka zároveň všímá i sociálních 
rozdílů, přičemž konstatuje, že nejvyšší skokový nárůst sňatkového věku je kupodivu 
pozorovatelný u skupiny sedláků uzavírajících sňatek po roce 1820. Je ovšem otázkou, zda 
právě zde nenarážíme na interpretační limit způsobený příliš široce definovanou třetí sociální 
kategorií, do níž autorka zařadila nejen sedláky, ale i chalupníky, kteří se ve sňatkovém 
chování mohli podobat spíš domkářům či řemeslníkům, pro něž byl vyšší sňatkový věk 
typický. Vzhledem k tomu, že nevíme, v jakém poměru byli sedláci a chalupníci v uvedené 
třetí kategorii zastoupeni, mohlo ke skokovému zvýšení sňatkového věku dojít pouhým 
vychýlením poměrů obou sociálních skupin. V každém případě by bylo vhodné přistupovat k 
interpretaci výsledků vztahujících se ke třetí kategorii opatrně a nevztahovat je automaticky 
(pouze) k chování sedláků. Celkově analýza sňatečnosti na panství Škvorec potvrdila 
výsledky, které jsou dostupné z jiných výzkumů. Jediné, co zdejší poměry poněkud 
odlišovalo, byl vyšší podíl palingamních sňatků (30 %), přičemž je zajímavé, že zde bylo 
zároveň poměrně výrazné zastoupení ovdovělých nevěst (zvlášť na přelomu 18. a 19. století), 
což pro tuto dobu již nebývá typické. 
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V šesté kapitole zaměřené na porodnost a plodnost se Babora Janáková Kuprová 
zabývala nejprve analýzou nemanželských porodů, které dosáhly svého maximálního 
zastoupení ve dvacátých letech 19. století. Autorka se však v rámci této části soustředila 
především na manželskou plodnost, do níž zahrnula nejen plodnost žen, ale také i plodnost 
mužů, čímž vytvořila zajímavou analýzu, která může v budoucnu sloužit ke komparaci 
podobně pojatých výzkumů. Při vzájemném porovnání mužů a žen došla Barbora Janáková 
Kuprová k závěru, že průběh jejich plodnosti byl podobný, i když plodnost mužů poté, co 
dosáhla vrcholu, klesala pomaleji, než tomu bylo u žen. Tento závěr však neplatil zcela u 
mužů, kteří se ženili až po 35. narozeninách – u nich byl na rozdíl od žen pozorován rychlý 
pokles plodnosti. Velmi zajímavá je rovněž analýza meziporodních intervalů, při níž byla 
využita Coxova regrese. Ta prokázala jak fakt, že délka meziporodních intervalů byla tím 
kratší, čím vyšší byl věk žen při sňatku, tak i to, že smrt dítěte mladšího jednoho roku měla 
vliv na zkrácení následujícího meziporodního intervalu. Do šesté kapitoly byla zařazena i 
analýza sociálního původu kmotrů narozených dětí, což je téma, kterému se v rámci 
historickodemografických výzkumů stále nevěnuje dostatečná pozornost. Prokázala obecnou 
preferenci sociálně lépe situovaných kmotrů, která souvisela s prestižním chápáním této role, 
která se ještě v první polovině 19. století ve venkovském prostředí udržuje. Bylo by však 
nepřesné za tímto výsledkem hledat snahu rodičů zajistit svému dítěti dobře postaveného 
potencionálního opatrovníka. Jak již bylo vícekrát prokázáno (v české historiografii např. 
Markétou Skořepovou), kmotři se poměrně zřídka skutečně stávali poručníky osiřelých dětí, 
zvlášť v období 19. století. 

Sedmá kapitola se zabývá úmrtností. Autorka v ní analyzuje počty zemřelých podle 
věku a pohlaví, přičemž si zvlášť všímá průběhu kojenecké úmrtnosti, jež se v uvedeném 
období na panství Škvorec pohybovala většinou pod hranicí 250 ‰, přičemž vyšší byla 
úmrtnost dětí, které přežily první měsíc svého života, než těch, které zemřely brzy po 
narození. Zajímavé je i zařazení kapitoly věnované „nepřirozeným“ úmrtím – tedy nehodám, 
sebevraždám či vraždám. Tyto události byly nejhojněji zaznamenány v 70.-80. letech 19. 
století. V rámci kapitoly věnované úmrtnosti se Barbora Janáková Kuprová zabývá i 
sociálním složením zemřelých osob. Domnívám se však, že vypovídající schopnost takové 
analýzy je bez znalosti celkové sociální struktury místního obyvatelstva poněkud 
problematická. Zajímavější by v tomto kontextu byla analýza kojenecké úmrtnosti 
v souvislosti se sociálním postavením rodin, do nichž se děti narodily, která však v této práci 
provedena nebyla.  

Cílem kapitoly, v níž byla využita metoda analýzy přežívání, bylo především ukázat 
na vhodnost takového postupu v rámci historickodemografických výzkumů. Toto se autorce 
bezpochyby podařilo. Je však škoda, že se zde šířeji nevěnovala srovnání výsledků, k nimž 
došla rozdílnými metodami, aby se případné rozdíly v obou metodických přístupech lépe 
ozřejmily. V „klasické“ analýze úmrtnosti totiž Barbora Janáková Kuprová nepracuje 
s mediánem, ale jen s průměrným věkem (s. 167), který však není k porovnání výsledků 
prezentovaných v rámci analýzy přežívání na s. 185 příliš vhodný (v rámci analýzy úmrtnosti 
by kromě toho bylo jistě možné provést podrobnější rozbor rozdílů zemřelých podle jejich 
rodinného stavu). 

Při psaní své práce se autorka snažila zjištění, k nimž došla, porovnávat s výsledky 
jiných výzkumů. Bohužel se v tomto ohledu omezila většinou na komparaci jen se dvěma 
dalšími analýzami, což celkový pohled poněkud zplošťuje, neboť zde chybí zakotvení 
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představované problematiky v širším kontextu bádání (a to jak mezioborově, tak regionálně – 
domnívám se, že by bylo vhodné více pracovat i se zahraniční literaturou, zvlášť pokud se 
věnuje analýze českého území jako např. práce Hermanna Zeitlhofera).  

Z formálního hlediska práce splňuje všechny požadavky. Má bezchybnou úpravu, 
dobře zvolené přílohy, která vhodným způsobem doplňují analyzovanou problematiku. Je 
psána poměrně srozumitelným jazykem, nicméně bohužel obsahuje četné chyby 
v interpunkci. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce představuje skutečně cennou demografickou 
studii založenou na značně obsáhlém datovém souboru, jehož vytvoření bylo výsledkem 
velmi pracné a časově náročné pramenné excerpce. Zároveň obsahuje i inovativní postupy a 
metody, které se mohou stát inspirací pro podobně orientované výzkumy. Vzhledem k tomu, 
že práce bezpochyby splňuje kritéria kladená na disertační práce, doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 19. ledna 2021     doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. 

  

 


