Kateřina Rešová, Struktury obyvatelstva města Rakovník na počátku 20. století
Posudek vedoucí
Záměrem práce Kateřiny Rešové byla analýza změn demografické skladby obyvatelstva na
přelomu 19. a 20. století ve městě Rakovníku a rozšíření našich znalostí o vývoji obyvatelstva během
demografické revoluce; zvláštní pozornost byla věnována důsledkům první světové války na skladbu
rodin a domácností.
Diplomantka pracovala velmi samostatně a iniciativně. K tomu, aby mohla přistoupit k vlastnímu
rozboru, musela nejprve příslušná data pořídit ze sčítacích archů vyplněných při sčítání lidu v letech
1910 a 1921. Vzhledem k velikosti města (v roce 1910 měl Rakovník 8394 obyvatel a 8805 v roce
1921) zpracovala reprezentativní vzorek.
Předložená diplomová práce má všechny požadované náležitosti a byla odevzdána v předepsané
úpravě. Po úvodu je zařazena teoretická a metodologická část včetně historie města Rakovníku, zvláště
novějšího období, což autorce umožňuje lépe interpretovat získaná demografická data. Pak následuje
vlastní rozbor struktur obyvatelstva, domácností a rodin. Ve stručném závěru jsou shrnuty hlavní výsledky
práce, do přílohy autorka zařadila mimo jiné vybrané dobové ilustrace Rakovníku a ukázky sčítacích archů.
Celkový rozsah práce je 112 stran, včetně seznamů tabulek, obrázků, literatury a příloh; vlastní
text má rozsah 85 stran. Členění práce má požadovanou strukturu a jednotlivé části na sebe logicky
navazují. Obrázky jsou vypracovány zdařile stejně tak kartogramy, tabulky jsou sestaveny správně.
Práce byla předložena ve velmi pěkné grafické podobě.
Autorka se ve své práci nedopouští chyb. Neopomíjí žádné důležité aspekty skladby obyvatelstva,
které bylo možno z pramenů získat. Osobně si cením podrobnějšího rozboru vzdělanostní struktury
obyvatelstva, kterou lze pro toto období studovat dost obtížně, a dobře zvládnutého rozboru struktur
rodin a domácností, která umožňuje komparaci s historicko demografickou literaturou. Datově jsou
rovněž doloženy dopady první světové války jak na skladbu obyvatelstva tak rodin i domácností, ale
také značné změny ve skladbě obyvatelstva dle náboženského vyznání. Práce je dle mého soudu dobře
zvládnuta i po stylistické stránce, text je čtivý, autorka se snaží o podrobný popis jednotlivých zjištění,
ať již na základně tabelovaných nebo grafických výstupů. Přitom prokazuje, že má smysl pro detail a
vzájemné vazby jednotlivých zkoumaných jevů.
Kateřina Rešová prokázala, že je schopna zařadit zjištění založená na rozboru dat o obyvatelstvu
do širšího sociálního a hospodářského rámce daného období a dané oblasti a že rozumí hlavním
trendům populačního vývoje. Prokázala, že zvládá metody demografické analýzy a speciální metody
historické demografie. Její práce rozšiřuje naše znalosti populačního vývoje českých zemí a dokládá
dlouhodobě obdobné rozšíření stejných typů rodin a domácností na našem území.
Podle mého názoru splňuje práce Kateřiny Rešové „Struktury obyvatelstva města Rakovník na
počátku 20. století“ nároky kladené na magisterské práce a doporučuji ji k obhajobě.
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