
Posudek diplomové práce Vandy Bayerové 
Nelegitimní děti v Českých zemích 

v 18. a 19. století 

85 s. textu, poznámkový aparát, prameny, bibliografie, grafy 

Téma diplomové práce Vandy Bayerové je svým způsobem atraktivní. Upozorňuje na 
dlouho tabuizovaný, obcházený a potlačovaný fenomén mimomanželského pohlavního života 
a nemanželských dětí v historické perspektivě 18. a 19. století. 

Práce má dvě roviny, obecnou - teoretickou, opírající se o fundovaně sestavenou 
interdisciplinární bibliografii, a část konkrétní, založenou na analýze původních archivních 
pramenů jasně vymezených časově i lokálně. Tyto dvě části práce jsou svým rozsahem 
disproporční, převládá partie věnovaná literatuře, ale to není myšleno jako výtka. Je 
pochopitelné, že diplomant věnuje zvýšenou pozornost bibliografii. 

Jádrem práce ovšem je charakteristika a interpretace archivních pramenů. Autorka tady 
využívá svého archivářského školení a na úrovni zpracování je to vidět. Lokalita farnosti 
v blízkosti Kostelce nad Černými lesy - a tedy i v blízkosti Prahy - umožňuje zachytit nejen 
poměry v tradiční vesnické komunitě, ale i vliv velkoměsta a vazby na státem zřízenou 
porodnici a nalezinec. 

Analýza materiálu je detailní a nepochybně byla velmi pracná. Získaná data mají 
značnou vypovídací hodnotu. Informují o sociální struktuře farnosti, o sňatečném věku, 
institutu kmotrovství, v některých případech postihují "tradici" nemanželských dětí 

v konkrétních rodinách. Autorka se zabývá problematikou umělého přerušení těhotenství a 
infanticidou a samozřejmě i oficiálním soudním i "sousedským" postihem dotyčných osob. 
Za zajímavé považuji údaje o křestních jménech (nemanželských) novorozenců a o 
případných sňatcích svobodných matek. 

Závěry jsou střízlivé. Autorka se nesnaží získaná data přeceňovat a násilně zobecňovat. 
Pochopitelně bere při svých interpretacích v úvahu demografické a sociální výkyvy 
způsobené "velkou" historií, válečnými dobami, epidemiemi, neúrodou, ale zohledňuje i 
klasický roční koloběh zemědělských prací, který je základním stimulem pro rytmus života 
vesnického člověka v tradiční pospolitosti a také narušování a rozpadání této tradice. 

Grafické zachycení zkoumaných jevů je dobře provedené (dokonalé by bylo, kdyby u 
každého grafu byla v legendě uvedena procenta, která jsou zmíněna v textu). 

Domnívám se, že Vanda Bayerová zpracovala svůj diplomový úkol na vysoké odborné 
úrovni, prokázala rozhled, interdisciplinární přístup, kritičnost a erudici. Práce je napsaná 
čtivě a svěže, má logickou stavbu a plně vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Velmi ráda ji doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem OhOd;,~tit ji j~O:bO;!'7u. 
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