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CÍL PRÁCE
Autorka si předsevzala ve své práci představit oblast Lahovic a okolí v období raného 
novověku (do přelomu doby moderní) prostřednictvím pramenů hromadné podoby a dalších 
příbuzných pramenů. Jejím záměrem bylo zkoumat demografické tendence v období do roku 
1800, nejen porodnost, sňatečnost a úmrtnost, ale také pojmenovávání dětí a faktory, které je 
mohly ovlivnit. Tento cíl se jí podařilo beze zbytku naplnit.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Práce je přehledně členěna v souladu se zvyklostmi odborného textu, po obecném úvodu 
obsahujícím jasné vymezení tématu následuje velmi důkladný a precizní rozbor pramenů, 
v tomto případě rovnající se velmi minucióznímu diplomaticko-paleografickému rozboru 
jednotlivých úředních knih (zejm. v oddíle Regionální prameny) a dalších typů pramenů, 
přičemž speciální pozornost je věnována pochopitelně zejména gruntovním knihám a 
matrikám (strany 13–34). Rovněž následuje rozbor literatury, kde se velmi jasně ukazuje 
možná do jisté míry paradoxní fakt, že ty nejužitečnější slovníkové pomůcky a návody na 
zpracování matrik přinášejí práce zacílené zejména na amatérské genealogy.

Po vymezení pojmu Zbraslavsko a jeho zařazení do farní a krajské správy již následuje 
výklad o řemeslech a ceších ve zvolené oblasti. Pak následuje zevrubný výklad o „lahovských 
chalupách“, tedy rekonstrukce držby jednotlivých domů (s. 55–88). Další velkou kapitolu 
hodnocené práce pak přináší samotný demografický rozbor provedený na základě soupisu 
poddaných podle víry z roku 1651 a matrik. Pro větší přehlednost je druhá část výkladu 
rozdělena na padesátiletá období (dochování matrik tomuto rozdělení dobře odpovídá) a 
uvnitř nich jsou samostatně sledovány natalita, pojmenovávání dětí, sňatečnost a mortalita. 
Získaná data autorka předkládá nejen ve slovním výkladu, ale také prostřednictvím grafů, 
které jsou v tomto případě více než adekvátním nástrojem prezentace získaných dat. Zjištění 
jsou pak sumarizována ve výmluvném a přehledném závěru. V přílohách práce můžeme 
nalézt krom obrázků i edice cechovních artikulů a celou řadu tabulek obsahujících zpracování 
demografických dat.

Své metody autorka představila jasně a srozumitelně na s. 51, přičemž přesvědčivě 
zdůvodňuje použití „kartičkové“ metody, která by se snad jinak na první pohled mohla zdát 
zastaralá.

Ve svých interpretacích získaných dat autorka postupuje uvážlivě a je si dobře vědoma 
jistých úskalí, která se mohou při práci s různými typy pramenů vyskytnout, např. 
zaokrouhlování věku osob, přejímání příjmení podle usedlostí atd.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA
Z jazykového hlediska je práce zdařilá, o ojedinělých nedůslednostech snad ani není nutno se 
zmiňovat (např. na s. 10 schází čárka).

Grafická úprava je též na dobré úrovni, snad jen v obsahu by bylo dobré upravit 
spojovníky na pomlčky (také na s. 27) a též nebývá zvykem odrážet první odstavec pod 
nadpisem. V práci obsažené tabulky jsou zcela v souladu s pravidly pro prezentaci 
demografických dat.

Poznámkový aparát práce byl (oproti práci diplomní, z níž nyní posuzovaná rigorózní 
práce vychází), rozhojněn. Již na s. 8 se ale můžeme setkat s citátem v uvozovkách, jehož 



zdroj se však můžeme pouze domýšlet, stejně tak marně hledáme citaci zprávy, z níž vychází 
popis způsobů obživy na Zbraslavsku (začíná na s. 43). 

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Hodnocená rigorózní práce představuje formou velmi pečlivě provedené demografické sondy 
některé aspekty života na Zbraslavsku a konkrétně v obci Lahovice. Cíle práce vytýčené 
v úvodu byly naplněny za použití adekvátních metod a získaná data byla přehledně a 
srozumitelně prezentována. Autorka prokázala při zpracování vybraného tématu velkou 
pečlivost a trpělivost a lze jen doufat, že její práce nezůstane pouze v rukopise a po doplnění 
některých formálních náležitostí s jejími výsledky bude seznámena i širší veřejnost. 

Závěr
Předložená práce beze zbytku naplňuje veškeré nároky kladené na rigorózní práci, a proto ji 
doporučuji jako podklad pro udělení titulu PhDr.

V Praze, 15. listopadu 2011

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.




