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Cíl práce
Hlavním cílem předkládané práce bylo zpracování demografické analýzy v období od 17. do 

19. století, tedy v době, pro niž jsou vedle pramenů regionálního charakteru (gruntovní 
registra, pamětní knihy, kroniky) k dispozici centrálně vyhotovované prameny hromadné 
povahy (katastry, soupisy obyvatelstva). Jako základní pramen pro zpracování předkládané 
demografické analýzy (vedle výše uvedených pramenů), a to včetně faktorů, které je mohly 
ve větším či menším rozsahu ovlivňovat sloužily matriky. Pro zpracování demografické 
analýzy autorka zvolila část Zbraslavska, konkrétně obec Lahovice, která spolu s dalšími 
vesnicemi v okolí Zbraslavi ležela z badatelského hlediska vždy stranou zájmu badatelů, a 
jako zcela průměrná obec tak představovala ideální příklad pro zpracování demografické 
sondy.

Způsob zpracování
Práce je velmi přehledně členěna do pěti hlavních částí. Úvodem je zařazen tradiční

komentovaný přehled pramenů a literatury vztahující se ke zpracovávanému tématu, 
Autorka podává jejich základní charakteristiku, přičemž se zaměřuje zejména na jejich 
výpovědní hodnotu. Hlavní pozornost věnuje matrikám, zbraslavským zvláště, jako 
základnímu historickému pramenu zpracovávaného demografického výzkumu. V 
následující pasáži přibližuje autorka prostorové vymezení Zbraslavska, přičemž se v dané 
souvislosti věnuje především správním otázkám. Třetí části se autorka zaměřila na 
sledování profesní struktury obyvatelstva žijícího ve zkoumané oblasti, hlavní způsoby 
obživy místního obyvatelstva. Při zpracovávání tohoto oddílu vycházela autorka primárně 
z pramenů regionální povahy (pamětních knih, kronik a zvláště pak z písemností cechovní 
provenience). Ač bylo hlavním cílem práce zpracování demografické analýzy, doplňuje 
práci zajímavým způsobem kapitola věnovaná lahovickým gruntům a chalupám. Jako 
hlavní zdroj informací sloužily autorce gruntovní knihy, z nichž nejstarší dochované 
pocházejí již z konce 17. století.  Nejobsáhlejší část tvoří pátá kapitola, v níž Alena
Smítková provedla detailní demografický rozbor pro období od roku 1651, resp. 1652, ze 
kdy pochází soupis poddaných podle víry, do roku 1800. Na základě dostupných 
písemných pramenů sledovala natalitu, sňatečnost, mortalitu, zaměřila se rovněž důkladný 
rozbor křestních jmen a způsob pojmenovávání dětí obecně. V práci nechybí ani porovnání 
frekvence výskytu jednotlivých jmen ve stanovených obdobích (včetně porovnání se 
současným trendem). Jednotlivé údaje jsou dokumentovány přehledným tabulkami, 
srovnávacími grafy, nechybí ani precizně zpracované přílohy jak obrazové, tak především 
textové a precizně zpracované tabulky dokumentující natalitu, sňatky, mortalitu 
obyvatelstva. V neposlední řadě jsou připojeny tabulky vypovídající o věkové skladbě 
obyvatel.

Formální úprava
Z práce je psána kultivovaným jazykem, zdánlivě nezáživné statistické údaje dokázala 

autorka velmi živým, čtivým poutavým způsobem. Rovněž grafická úprava textu je na 



velmi dobré úrovni. Drobné nepřesnosti jsou zcela marginálního rázu. Oproti diplomové 
práci, z níž rigorózní práce vychází, doznal zásadních změn poznámkový aparát, podrobný 
soupis požitých pramenů (nevydaných a vydaných) a literatury odpovídá platným zásadám 
citování archivních pramenů i literatury. 

Celkové hodnocení
Autorka prokázala neobyčejnou zručnost a erudici při práci s archivními prameny, 

systematičnost, nezbytnou pečlivost a důkladnost. V jednotlivých aspektech nejen splnila, 
ale překročila cíle kladené si v úvodu práce, v níž přinesla řadu nových informací, které 
budou moci v budoucnu tvořit základ pro další výzkumy tohoto druhu a lze jen doufat, že 
budou zpřístupněny širší badatelské veřejnosti. 

Závěr
Předložená práce zcela splňuje nároky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji jako 

podklad pro udělení titulu PhDr.

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
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