
Posudek na disertační práci Radka Horáka Populační vývoj v Kutné Hoře v 18. století. 

Přírodovědecká fakuta UK v Praze, 2008. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Práce R. Horáka je prací historicko-demografickou. Je věnována populačnímu vývoji 

Kutné Hory v 18. století a je založena především na excerpci farních matrik. Jejich zápisy 

jsou zpracovány jak agregativní metodou, tak i za pomoci pracné rekonstrukce rodin, která 

byla u nás prozatím provedena - na rozdíl např. od Francie - jen pro několik lokalit. V tom je 

nesporně její velká přednost Autor zvládl rozsáhlou historicko-demografickou literaturu 

včetně nejnovějších zahraničních prací, a dokázal ji ve své práci metodicky i materiálově 

využít. Postupně probírá na základě enormně rozsáhlého vlastního pramenného výzkumu 

otázky sňatečnosti, porodnosti, socioprofesní struktury a úmrtnosti. V úvodní části pak na 

základě sekundární literatury podává stručný nástin dějin města a podrobněji se zastavuje u 

reformní činnosti osvícenského absolutismu, která nepochybně ovlivnila vývoj města v 18. 

století. J. Horák svou práci předložil již jednou, avšak neobhájil ji. Poté práci podstatně 

přepracoval. Vzal přitom důkladně v  potaz připomínky oponentů a většinu kritizovaných 

pasáží buď podstatně opravil rozšířením použité pramenné základny (např. o tereziánský 

katastr), nebo je vypustil (to se týká zejména obecně formulovaného výkladu o typologii 

rodin, který byl podán výlučně na základě sekundární literatury a ke Kutné Hoře prakticky nic 

nepřinášel), nebo podstatně přepracoval, zejména v kapitole o vývoji města Kutné Hory, která 

byla v původní podobě zcela nevyhovující.. Opravil i četné dílčí omyly a nepřesné formulace, 

které mu byly vytýkány.   

 Výsledky jeho výzkumu jsou velmi zajímavé a přínosné. Zpracování zjištěných dat 

odpovídá běžným standardům demografické, resp. historicko-demografické statistiky a 

v některých bodech přináší i nápadité inovace, zejména při použití kohortní analýzy. Zde je 

nutno podtrhnout a ocenit, že populační vývoj tak velikého města, jako byla v minulosti 

Kutná Hora, u nás dosud nebyl zvolenou metodou zpracován. Proti minulé verzi své práce 

autor také provedl důkladnější komparaci, a to nejen s některými českými lokalitami, ale také 

s vybranými lokalitami zahraničními. Při této komparaci však stále postrádám důkladnější 

zamyšlení nad tím, v čem byl kutnohorský vývoj shodný s vývojem jiných lokalit, v čem se 

odlišoval a hlavně čím lze kutnohorská specifika vyložit. I jinak autorův text zůstává do 

značné míry spíše popisem jednotlivých dílčích jevů bez snahy po uchopení demografické 

situace v Kutné Hoře v její celistvosti, tj. ve vzájemné vazbě jednotlivých elementů přirozené 

měny, věkové struktury  a nejrůznějších vnějších podnětů. Proti původní práci sice autor 

v předloženém textu jde podstatně dále, ale analýza mohla být ještě hlubší. 



    Přes uvedené výhrady nemám proti nové verzi práce žádné zásadní námitky a velmi 

si cením úsilí, které autor k jejímu zpracování vynaložil. Chtěl bych upozornit jen na 

drobnější nedopatření, kterým se autor nedokázal ani tentokrát vyhnout. Pokud jde o použité 

metodické postupy, je třeba upozornit, že tzv. norimberským kvocientem se nenásobí za 

účelem odhadu počtu obyvatelstva počet domů ve městě,. ale počet berních poplatníků, 

kterých bylo ve městech vždy více než jen majitelů domů (s. 24). Při analýze věku zemřelých 

není možno spokojit se jen s absolutními čísly v jednotlivých věkových skupinách, ale bylo 

by třeba jej vždy vztahovat k počtu příslušníků dané skupiny, a pokud to pro nedostatek dat 

nejde, alespoň upozornit na problematičnost absolutních čísel. Zcela záhadný je počet horníků 

ve městě, uváděný na s. 29.  Z celkového počtu 1094 otců dětí mělo být podle autora 555 

horníků. To je nesmírně vysoké číslo, které neodpovídá tomu, co autor uvádí na jiných 

místech o ubohém stavu dolování v Kutné Hoře v této době. Naskýtá se otázka, jestli autor 

nezaměnil horníky a Horníky, jak se běžně říkalo obyvatelům Kutné Hory. Z drobností bych 

upozornil na to, že Nové Dvory rozhodně nebyly „větším městem“ typu Hradce Králové nebo 

Litomyšle. (s. 49), ale drobným městečkem vesnického rázu, a že editorka soupisu z r. 1651 a 

autorka četných studií se nejmenuje Matušková, ale Matušíková (s. 26). S uspokojením 

kvituji, že autor se zbavil četných omylů převzatých z nekvalitní historické nebo genealogické 

literatury, zejména z popularizačních a amatérských prací. Někdy se jim však přece jen 

neubránil, např. na s. 23 z genealogické literatury převzal nepřesné tvrzení, že neměnnost 

příjmení u nás zavedl až Josef II., zatímco tak učinila již r. 1770 Marie Terezie. Takovýchto 

omylů však není mnoho a zásadně nezpochybňují hodnotu Horákovy práce. 

 Po jazykové stránce je disertační práce Radka Horáka napsána vcelku dobře, čtivě, což 

při práci zaměřené především na kvantitativní analýzu není vždy snadné. Jen místy se 

setkáme s prohřešky proti gramatickým pravidlům, nejčastěji v interpunkci, ale i v nesprávné 

shodě větných členů apod. Jsou tu i prohřešky proti správné latině :“okřtěná“ není 

„baptista“, ale „baptisata“ (s.6), chybný je i tvar Civitas Montas Gutnae (s.12). Ani počet 

jazykových chyb však není tak vysoký, že by je nebylo možno tolerovat. 

 Závěrem znovu opakuji, že práce je v současné době neposchybně přínosná a že proti 

ní nemám zásadních námitek. Práci doporučuji k obhajobě jako práci disertační.  

 

V Praze 10. září 2008. 

 

     Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

  Filozofická fakulta UK v Praze - Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 



 



 

 

Posudek na 1. část disertační práce Radka Horáka Populační vývoj v Kutné Hoře v 18. 

století. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Práce R. Horáka je založena především na excerpci farních matrik, a to jak agregativní 

metodou, tak i za pomoci pracné rekonstrukce rodin, která byla u nás prozatím provedena - na 

rozdíl např. od Francie - jen pro několik lokalit. V tom je nesporně velká přednost Horákovy 

práce. Autor postupně probírá na základě vlastního výzkumu otázky porodnosti, sociální 

struktury a typologie rodiny, sňatečnosti a úmrtnosti. Předtím pak  na základě sekundární 

literatury podává stručný nástin dějin města a podrobněji se zastavuje u reformní činnosti 

osvícenského absolutismu, která nepochybně ovlivnila vývoj města v 18. století.  

 Proti výsledkům jeho matričního výzkumu nemám zásadních námitek. Odpovídá 

běžným standardům demografické statistiky a v některých bodech přináší i nápadité inovace, 

zejména při použití kohortní analýzy. Autor by však měl jasně vymezit, zda v matrikách 

kutnohorské farnosti byli evidováni jen obyvatelé Kutné Hory, nebo také okolních vesnic, to 

vůbec není z jeho výkladu jasné. Vážnější výhrady mám také k některým formulacím 

týkajícím se výzkumu sňatečnosti, kdy autor nebere v úvahu fakt, že sňatek se zpravidla konal 

ve farnosti nevěsty, takže vdov z Kutné Hory musí být v matrikách nutně evidováno u 

„smíšených sňatků“ (s muži mimo město) více než vdov či obecně nevětst odjinud. (31, 55)) 

Podobně mi není jasné, proč autor srovnává porodnost v Kutné Hoře se vsí Břevnovem a 

nikoliv s městem Domažlicemi, ač data jsou k dispozici (s.26). Tošnerová nezpracovala pro 

Beroun data Berní ruly, ale zcela jiného pramene, totiž Soupisu podle víry z roku 1651. Zdá 

se, že si autor oba prameny plete a že berní rulu vůbec neviděl, protože by tuto formulaci 

jinak vůbec nemohl napsat. (s.54) Pokud Francouzi uvádějí, že ve městech byla kojenecká 

úmrtnost nižší než na venkově, bylo to dáno zvláštností vývoje ve Francii, kde se děti z měst 

masově odkládaly ke kojným na venkově, není proto třeba se tomu divit (s.69). Při sledování 

sezónního pohybu demografických jevů se běžně vyrovnává nestejná délka jednotlivých 

měsíců, což autor nerespektuje. (70). Co však mi vadí více, je skutečnost, že autorův text je 

vlastně jen popisem jednotlivých dílčích jevů bez pokusu o uchopení demografické situace 

v Kutné Hoře v její celistvosti, tj. ve vzájemné vazbě jednotlivých elementů přirozené měny a 

nejrůznějších vnějších podnětů. Stejně tak postrádám výraznější zřetel komparativní, který by 

dovolil přijmout závěr, do jaké míry byl vývoj Kutné Hory specifický a do jaké míry se 

shodoval s vývojem v zemi i ve střední Evropě obecně. 

 Vážnou výhradu mám ovšem ke kapitole pojednávající o sociální struktuře a vývoji 

rodiny. Tyto otázky nelze studovat na základě matrik, ale je nutno jít do jiných pramenů. Pro 

Kutnou Horu se ve sledovaném období nabízí - kromě pramenů lokální provenience - pro 

studium sociální struktury především tereziánský katastr, který autor zcela ponechává stranou 

svého zájmu. Místo toho podává obecný výklad o typologii evropské rodiny, převzatý 

z monografie Horského a Seligové, aniž by přinesl cokoliv nového. Pro výklad o vývoji 

přirozené měny je tento výklad po mém soudu zcela zbytečný. 

 Nejhůře zpracovanou částí práce je přehled dějin Kutné Hory a exkurzy do českých 

dějin. Autor vychází z literatury velmi nestejné kvality, vedle odborných prací cituje i 

diletantské práce popularizačního rázu, základní díla - například Bělinův svazek Velkých 

dějin zemí Koruny české  nebo Tapiého monografii o Marii Terezii - ponechává bez 

povšimnutí. Jeho výklad je velmi torzovitý, nesouvislý, jsou to jen volně řazená fakta velmi 

nestejné důležitosti, jednotlivá tvrzení jsou místy nepřesná a místy zastaralá. Autor například 

systematicky mluví o Soupisu podle víry z roku 1654, ač pramen vznikl roku 1651 (s. 7). 

Zcela zmatený je výklad o Kutné Hoře za husitství (10-11). Pokud autor uvádí odhad počtu 



obyvatel města ve 14. století 15-20 tisíc, měl by také uvést pramen a vyrovnat se s odhady 

podstatně nižšími u našich předních medievistů, jako je F. Hoffmann nebo F. Šmahel. (s.10). 

Na s. 11 nerozumím formulaci, že v 15. stol. „naneštěstí Evropa.. již šla jinou cestou, 

renesance a humanismus vedly k větší kulturní a náboženské svobodě…“  Rozhodně pak 

neobstojí tvrzení, že dlouhotrvající populační vzestup českých zemí skončil teprve v druhé 

polovině 15. století (s. 11). Odkud vzal autor tvrzení, že Čechy, které měly na počátku 17. 

století až 1,5 milionu obyvatel, ztratily vystěhovalectvím, v důsledku války a následných 

nemocí více než 1 mil. obyvatel (13), nevím, všechny odhady z posledních desetiletích jsou 

mnohem střízlivější. Ničím nelze doložit ani počet emigrantů, který autor přejímá z práce 

Hory-Hořejše (s.42). U Kolína nedošlo roku 1757 ke dvěma bitvám, ale jen k jedné (s.14), 

Norimberk neleží ve Falci (36). Katolické pojetí manželství, které autor připisuje Tridentinu 

(1563), z větší části bylo zformulováno již ve vrcholném středověku, Trident je jen potvrdil.  

Slovo mor rozhodně neznamená v latině smrt, jak autor tvrdí (s.72), Kouřim nebyla „malý 

městys“, ale královské město (byť nevelké), Červené Janovice a Zásmuky byly městyse a 

nikoliv vsi, jak tvrdí autor (s.75). Maximum zemřelých v březnu 1741 není tak obtížně 

vysvětlitelné, pokud přihlédneme k literatuře (s.79),  

 Seznam pramenů a literatury je nejen dosti stručný, ale také neodpovídá běžným 

zvyklostem historické práce. Autor za prameny považuje jen prameny archivní (matriky), zato 

vydané prameny (Balbín, Soupis židů,Goethe) řadí do literatury. Z vydaných ovšem řadu 

zásadních děl postrádám, například katastry nebo zpovědní seznamy pražské arcidiecéze 

1671-1725.    

 Závěrem bych shrnul. Autor vykonal velkou práci heuristickou a statistickou, ale 

skloubit získaná data navzájem i s obecnějším kontextem se mu podařilo jen málo. Zejména 

jeho orientace v historické literatuře je velmi chabá, ale ani historicko-demografická literatura 

není zvládnuta v plné šíři. Získaná data jsou nepochybně dobrým materiálem pro 

zformulování výsledného textu, současně předkládaný text však nárokům na takovouto 

monografii zdaleka nevyhovuje. 

 

V Praze 20. června 2008. 

 

      Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.. 

 

 

Posudek na 1. část disertační práce Radka Horáka Populační vývoj v Kutné Hoře v 18. 

století. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Práce R. Horáka je založena především na excerpci farních matrik, a to jak agregativní 

metodou, tak i za pomoci pracné rekonstrukce rodin, která byla u nás prozatím provedena - na 

rozdíl např. od Francie - jen pro několik lokalit. V tom je nesporně velká přednost Horákovy 

práce. Autor postupně probírá na základě vlastního výzkumu otázky porodnosti, sociální 

struktury a typologie rodiny, sňatečnosti a úmrtnosti. Předtím pak  na základě sekundární 

literatury podává stručný nástin dějin města a podrobněji se zastavuje u reformní činnosti 

osvícenského absolutismu, která nepochybně ovlivnila vývoj města v 18. století.  

 Proti výsledkům jeho matričního výzkumu nemám zásadních námitek. Odpovídá 

běžným standardům demografické statistiky a v některých bodech přináší i nápadité inovace, 

zejména při použití kohortní analýzy. Autor by však měl jasně vymezit, zda v matrikách 

kutnohorské farnosti byli evidováni jen obyvatelé Kutné Hory, nebo také okolních vesnic, to 

vůbec není z jeho výkladu jasné. Vážnější výhrady mám také k některým formulacím 

týkajícím se výzkumu sňatečnosti, kdy autor nebere v úvahu fakt, že sňatek se zpravidla konal 



ve farnosti nevěsty, takže vdov z Kutné Hory musí být v matrikách nutně evidováno u 

„smíšených sňatků“ (s muži mimo město) více než vdov či obecně nevětst odjinud. (31, 55)) 

Podobně mi není jasné, proč autor srovnává porodnost v Kutné Hoře se vsí Břevnovem a 

nikoliv s městem Domažlicemi, ač data jsou k dispozici (s.26). Tošnerová nezpracovala pro 

Beroun data Berní ruly, ale zcela jiného pramene, totiž Soupisu podle víry z roku 1651. Zdá 

se, že si autor oba prameny plete a že berní rulu vůbec neviděl, protože by tuto formulaci 

jinak vůbec nemohl napsat. (s.54) Pokud Francouzi uvádějí, že ve městech byla kojenecká 

úmrtnost nižší než na venkově, bylo to dáno zvláštností vývoje ve Francii, kde se děti z měst 

masově odkládaly ke kojným na venkově, není proto třeba se tomu divit (s.69). Při sledování 

sezónního pohybu demografických jevů se běžně vyrovnává nestejná délka jednotlivých 

měsíců, což autor nerespektuje. (70). Co však mi vadí více, je skutečnost, že autorův text je 

vlastně jen popisem jednotlivých dílčích jevů bez pokusu o uchopení demografické situace 

v Kutné Hoře v její celistvosti, tj. ve vzájemné vazbě jednotlivých elementů přirozené měny a 

nejrůznějších vnějších podnětů. Stejně tak postrádám výraznější zřetel komparativní, který by 

dovolil přijmout závěr, do jaké míry byl vývoj Kutné Hory specifický a do jaké míry se 

shodoval s vývojem v zemi i ve střední Evropě obecně. 

 Vážnou výhradu mám ovšem ke kapitole pojednávající o sociální struktuře a vývoji 

rodiny. Tyto otázky nelze studovat na základě matrik, ale je nutno jít do jiných pramenů. Pro 

Kutnou Horu se ve sledovaném období nabízí - kromě pramenů lokální provenience - pro 

studium sociální struktury především tereziánský katastr, který autor zcela ponechává stranou 

svého zájmu. Místo toho podává obecný výklad o typologii evropské rodiny, převzatý 

z monografie Horského a Seligové, aniž by přinesl cokoliv nového. Pro výklad o vývoji 

přirozené měny je tento výklad po mém soudu zcela zbytečný. 

 Nejhůře zpracovanou částí práce je přehled dějin Kutné Hory a exkurzy do českých 

dějin. Autor vychází z literatury velmi nestejné kvality, vedle odborných prací cituje i 

diletantské práce popularizačního rázu, základní díla - například Bělinův svazek Velkých 

dějin zemí Koruny české  nebo Tapiého monografii o Marii Terezii - ponechává bez 

povšimnutí. Jeho výklad je velmi torzovitý, nesouvislý, jsou to jen volně řazená fakta velmi 

nestejné důležitosti, jednotlivá tvrzení jsou místy nepřesná a místy zastaralá. Autor například 

systematicky mluví o Soupisu podle víry z roku 1654, ač pramen vznikl roku 1651 (s. 7). 

Zcela zmatený je výklad o Kutné Hoře za husitství (10-11). Pokud autor uvádí odhad počtu 

obyvatel města ve 14. století 15-20 tisíc, měl by také uvést pramen a vyrovnat se s odhady 

podstatně nižšími u našich předních medievistů, jako je F. Hoffmann nebo F. Šmahel. (s.10). 

Na s. 11 nerozumím formulaci, že v 15. stol. „naneštěstí Evropa.. již šla jinou cestou, 

renesance a humanismus vedly k větší kulturní a náboženské svobodě…“  Rozhodně pak 

neobstojí tvrzení, že dlouhotrvající populační vzestup českých zemí skončil teprve v druhé 

polovině 15. století (s. 11). Odkud vzal autor tvrzení, že Čechy, které měly na počátku 17. 

století až 1,5 milionu obyvatel, ztratily vystěhovalectvím, v důsledku války a následných 

nemocí více než 1 mil. obyvatel (13), nevím, všechny odhady z posledních desetiletích jsou 

mnohem střízlivější. Ničím nelze doložit ani počet emigrantů, který autor přejímá z práce 

Hory-Hořejše (s.42). U Kolína nedošlo roku 1757 ke dvěma bitvám, ale jen k jedné (s.14), 

Norimberk neleží ve Falci (36). Katolické pojetí manželství, které autor připisuje Tridentinu 

(1563), z větší části bylo zformulováno již ve vrcholném středověku, Trident je jen potvrdil.  

Slovo mor rozhodně neznamená v latině smrt, jak autor tvrdí (s.72), Kouřim nebyla „malý 

městys“, ale královské město (byť nevelké), Červené Janovice a Zásmuky byly městyse a 

nikoliv vsi, jak tvrdí autor (s.75). Maximum zemřelých v březnu 1741 není tak obtížně 

vysvětlitelné, pokud přihlédneme k literatuře (s.79),  

 Seznam pramenů a literatury je nejen dosti stručný, ale také neodpovídá běžným 

zvyklostem historické práce. Autor za prameny považuje jen prameny archivní (matriky), zato 

vydané prameny (Balbín, Soupis židů,Goethe) řadí do literatury. Z vydaných ovšem řadu 



zásadních děl postrádám, například katastry nebo zpovědní seznamy pražské arcidiecéze 

1671-1725.    

 Závěrem bych shrnul. Autor vykonal velkou práci heuristickou a statistickou, ale 

skloubit získaná data navzájem i s obecnějším kontextem se mu podařilo jen málo. Zejména 

jeho orientace v historické literatuře je velmi chabá, ale ani historicko-demografická literatura 

není zvládnuta v plné šíři. Získaná data jsou nepochybně dobrým materiálem pro 

zformulování výsledného textu, současně předkládaný text však nárokům na takovouto 

monografii zdaleka nevyhovuje. 

 

V Praze 20. června 2008. 

 

      Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

 


