
Posudek bakalářské práce

Miluše Urbánková, Demografický vývoj obce Lesonice (okres Třebíč) v 18. a 19. století, 
KPVHAS FF UK, Praha 2013, 82 s. včetně obr příloh.

Hlavním cílem předkládané práce je zevrubné zmapování demografických poměrů v obci 
Lesonice na Třebíčsku v období 18. a 19. století, tedy v době, pro niž jsou vedle pramenů 
regionálního charakteru (pozemkové knihy, pamětní kniha, farní kronika) k dispozici 
především centrálně vyhotovované prameny hromadné povahy (katastry, soupisy 
obyvatelstva). Výchozím pramenem pro zpracování předkládané detailní demografické 
analýzy byly (vedle výše uvedených pramenů) matriky. Možnost rozšířit výzkum i na 
období 17. století byla zásadně limitována absencí písemných pramenů lesonického 
velkostatku, jejichž velká část skončila na počátku padesátých let minulého století ve 
sběrných surovinách. 

Práce je velmi přehledně strukturována do deseti částí.  V úvodu autorka stručně představuje 
obec Lesonice a vymezuje cíl předkládané práce včetně zvolené metody. V druhé části 
práce, která vychází především ze stávající literatury, ale i autorčina vlastního výzkumu, 
představuje M. Urbánková jednotlivé skupiny pramenů, jež využila ve své práci (matriky, 
katastry, pozemkové knihy, farní kronika a d.), podává jejich charakteristiku, přičemž se 
zaměřuje zejména na jejich výpovědní hodnotu. Hlavní pozornost věnuje zcela logicky 
matrikám, specielně matrikám babické farnosti, jakožto základnímu prameni 
zpracovávaného demografického výzkumu. Samostatnou pozornost věnuje literatuře
týkající se Lesonic a celého lesonického panství na straně jedné, na druhé straně zmiňuje 
základní práce genealogické a demografické, které využila v souvislosti s vlastním 
výzkumem. V třetí části své práce seznamuje autorka s dějinami obce Lesonice a
především římskokatolické babické farnosti, pod jejíž správu obec spadala, přičemž hlavní 
pozornost věnuje církevní správě, vývoji počtu obyvatelstva a jeho národnostnímu a 
náboženské struktuře. Stejně jako v předcházející části práce, tak rovněž v této se autorka 
neomezuje pouze na údaje získané z literatury, ale vhodně je doplňuje o informace 
z pramenů, především katastrů, pozemkových knih a písemností farního úřadu v Babicích. 
Text je vhodně doplňuje tabulka týkající se vývoje počtu obyvatelstva (a domů) 
v Lesonicích v letech 1783 až 1900, soupis babických farářů od roku 1677 do roku 1939, 
zpracovaný na základě babické farní kroniky. 

Stěžejní část práce představují kapitoly 4 až 6, v nichž se postupně koncentruje na důkladnou 
analýzu sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Pokud jde o sňatečnost, sleduje počty 
uzavřených sňatků v rámci sledovaného období, jejich frekvenci v jednotlivých ročních 
obdobích, dále si všímá původu snoubenců, nemalou pozornost věnuje otázce jejich 
věkové struktury (věk při vstupu do manželství, věkový rozdíl mezi snoubenci). Stranou 
pozornosti neponechává ani otázku týkající se sociálního původu snoubenců, sleduje 
rovněž délku trvání manželství a d. Výsledky zevrubného rozboru ilustruje pomocí 
přehledných tabulek a grafů. Obdobně zevrubným způsobem jako je tomu u sňatečnosti 
analyzuje autorka jednotlivé aspekty související s porodností a úmrtností. V prvním 
případě se jedná především o počty narozených dětí, vícečetné porody, průměrné počty 
dětí narozených v manželství, o otázku sezónního pohybu porodů a d., zaměřila se rovněž 
na přehledný rozbor křestních jmen a způsob pojmenovávání dětí obecně, nechybí ani 
informace týkající se frekvence dávání jednotlivých jmen ve stanovených obdobích. 
V případě úmrtnosti sledovala rovněž počty zemřelých (včetně analýzy úmrtí z hlediska 
ročních období), jejich věkovou skladbu a příčiny úmrtí, byť v daném případě je vzhledem 
k tehdejší úrovni diagnostiky otázkou, nakolik odpovídal záznam o příčině úmrtí uvedený 



v matrice realitě. Stejně jako v kapitole věnované sňatečnosti jsou jednotlivé údaje 
dokumentovány pečlivě zpracovanými přehledným tabulkami a grafy. Nedílnou a 
nezbytnou součástí práce je kvalifikovaně zpracovaný závěr sumarizující přehledně 
dosažené výsledky, přehledný soupis tabulek, garfů a map obsažených v textu.

Závěr: při zpracovávání tématu prokázala autorka neobyčejnou zručnost a erudici při práci 
s archivními prameny, systematičnost, nezbytnou pečlivost a důkladnost. Nadto je práce 
psána kultivovaným jazykem. Autorka splnila, ba v řadě aspektů překročila nároky kladené 
na bakalářskou práci, v níž přinesla řadu nových informací, které budou moci v budoucnu 
tvořit základ pro další výzkumy tohoto druhu. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit známkou výborně.
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