Posudek na diplomovou práci Barbory Kuprové Historický pohled na postoje
společnosti ke svobodným matkám a jejich dětem v českých zemích

Předložená práce se věnuje problematice nemanželské plodnosti od poloviny osmnáctého
století do poloviny století devatenáctého. Jejím základem je mravenčí práce při zpracování
údajů z farních matrik z panství Škvorec za období sta let, což je třeba samo o sobě ocenit.
Čas a práce excerpcím věnovaná vysoce přesahuje standardy běžné na diplomové práce a
doufejme, že bude i základem dalších publikací.
Práce je dobře a čtivě napsaná a logicky strukturovaná. Autorka čtenářům nejprve představuje
panství Škvorec a vysvětluje specifickou motivaci k výběru tohoto panství – relativní stabilita
jeho hranic a farností a blízkost hlavnímu městu a obchodním cestám je nepochybně dobrým
důvodem, proč se tomuto území věnovat. Následuje krátká informace o vývoji Českých zemí
ve studovaném období a jejich vývoji spolu s popisem sociální struktury tehdejší vesnické
populace, což nám obojí umožňuje porozumět základním sociálně-demografickým změnám,
k nimž v této době docházelo. Vzhledem ke specifickým datům a použitým přístupům je pak
v práci věnována poměrně značné pozornost popisu metody a matričním zápisům i definici
nemanželského dítěte. Byť se může na první pohled zdát, že rozlišení mezi manželským a
nemanželským dítětem je na první pohled poměrně jednoduchá, autorka přesvědčivě dokládá,
že tomu tak není. V kapitolách 8 a 9 se pak představují samotné výsledky výzkumu.
Předložená práce stojí na pomezí historické demografie a sociologie a je třeba vyzdvihnout,
že se autorce podařilo se odpoutat od čistě demografického popisného pohledu a podívat se na
téma novou optikou a vnést do něj například problematiku sociální stratifikace tehdejší
společnosti. Vzhledem ke kvalitě práce a unikátnosti zdrojů se domnívám, že práce svým
významem přesahuje úroveň diplomové práce a nepochybuji o tom, že její části budou
publikovány.
Jedinou drobnější výtku, kterou můžu vůči práci vznést, je malá konzistence mezi obsahem a
názvem práce. To je však nepochybně dáno formální procedurou odevzdávání DP, kdy název
předchází text a nezohledňuje skutečnost, že je někdy třeba konkrétní řešení práce
přizpůsobovat dostupným zdrojům.
Vzhledem ke kvalitě práce navrhuji ji hodnotit jako výbornou.
Dana Hamplová, 11.1.2014

