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Práce Ivety Pomichálkové měla za cíl přiblížit vývoj obyvatelstva politického okresu Kutná 

Hora na přelomu 19. a 20. století. Práce je rozdělena do šesti základních kapitol – kromě 

úvodu a závěru se autorka věnuje rozboru pramenů a literatury a popisu metody práce. 

Stěžejními kapitoly jsou Charakteristika politického okresu Kutná Hora, v níž se autorka 

zabývá především vývojem počtu obyvatel a jeho věkovou strukturou, a dále 5. kapitola, která 

je věnována přirozené měně obyvatelstva, sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Struktura práce 

se nevymyká podobně zaměřeným studiím, bohužel zpracování není příliš zdařilé. 

Celkově je rozsah práce na hranici akceptovatelnosti a ani stylistika není silnou stránkou I. 

Pomichálkové. Autorka nedokáže systematicky popsat rozebírané jevy a témata a sledovanou 

problematiku ukotvit v souvislostech, což je patrné především v úvodních kapitolách. Např. 

v kapitole věnované použitým pramenům by bylo dobré nejprve představit, z jakých pramenů 

autorka čerpala, a pak teprve popisovat historii sčítání lidu. Podobně postrádám bližší popis 

zkoumaného politického okresu, v němž by byla uvedena jeho nejvýznamnější sídla či 

rozdělení obcí podle počtu obyvatel (bylo by dobré přiložit mapu zkoumané oblasti). Chybí 

zde definice politického a soudního okresu – jejich zařazení do správního vývoje. Domnívám 

se rovněž, že pro zhodnocení kontinuity vývoje by bylo dobré uvést počet obyvatel okresu i 

podle sčítání z roku 1869. Výše uvedené výtky souvisí i s relativně úzce zaměřenou použitou 

literaturou, která autorce neumožnila vytvořit si komplexnější pohled na sledovanou 

problematiku. 

Na práci je třeba ocenit vlastní excerpci i zpracování jednotlivých publikovaných výstupů i 

srovnání výsledků za politický okres Kutná Hora s údaji pro celé Čechy. Nicméně 

interpretace dat je v podání I. Pomichálkové poněkud problematická. Autorka nedokáže vidět 

analyzované jevy ve vzájemných souvislostech, kromě toho se nevyvarovala chybám, které 

jsou i metodologického rázu. Např. na s. 23 u rozboru sňatků podle rodinného stavu v tabulce 

č. 7 nejspíše zaměnila počty a podíly sňatků ovdovělých osob na jedné a ovdovělého muže se 

svobodnou ženou na druhé straně. Podíl sňatků vdovců se svobodnými ženami bývá vyšší než 

s vdovami, což ostatně ukazuje i obr. 8 na s. 24. Rovněž mám pochyby o správnosti výpočtu 

sezónnosti jednotlivých jevů. Především u obr. 11 na s. 28 zachycujícím sezónní pohyb živě 

narozených je patrné, že měsíční indexy nemohou být spočítané správně. Autorka se však 

dopouští i jiných chyb – například v definici demografické revoluce na s. 26, což by se 

v případě, kdy se práce zaměřuje právě na období, v němž se na našem území začaly průvodní 

jevy demografické revoluce projevovat, stávat nemělo. 

Výše uvedené formální i obsahové nedostatky mě vedou k přesvědčení, že práce I. 

Pomichálkové nesplnila kritéria daná pro bakalářskou práci, a proto ji k obhajobě 

nedoporučuji. 
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