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Cílem bakalářské práce Ivety Pomichálkové bylo zachytit hlavní trendy ve vývoji obyvatelstva 

okresu Kutná Hora v letech 1880-1910 a přispět tak k poznání regionálních odlišností vývoje 

obyvatelstva v době, kdy se na území Čech začaly výrazněji projevovat symptomy demografické 

revoluce, kterými bylo snižování úrovně porodnosti a úmrtnosti. Zároveň jde o období významných 

změn v ekonomickém vývoji, neboť význam zemědělství pro obživu obyvatel klesá ve prospěch 

rozvoje průmyslových odvětví a služeb. Bylo proto zajímavé, jak se tyto změny odrazily na území, 

které bývá charakterizováno jako zemědělské, ale nachází se na samém okraji Polabí. Práce 

podobného charakteru pro studované období u nás s výjimkou Ostravska zatím chybí. 

Iveta Pomichálková si téma své práce zvolila sama a pracovala velmi samostatně. Před vlastní 

demografickou analýzou musela odvést značné penzum práce, neboť musela všechna dále 

analyzována data excerpovat z pramenů (jednotlivých svazků Oesterreichische Statistik). 

Předložená bakalářská práce má standardní strukturu a obsahuje kromě vlastního textu i všechny 

požadované náležitosti – abstrakty, seznamy tabulek a obrázků, přehled použité literatury. Je logicky 

strukturovaná. Celkový rozsah práce je 41 strana. 

Autorka se v práci zaměřila na postižení pouze základních skutečností. Vybírá přitom témata, 

která byla vzhledem k charakteru datové základny nejsnáze dostupná a zpracovatelná. To se projevuje 

např. v představených strukturách obyvatelstva, které se omezují na věkově pohlavní strukturu okresu 

v roce 1880. Detailněji se pak zabývá pouze národnostní strukturou obyvatelstva, což má ale své 

opodstatnění z hlediska souvislostí s některými charakteristikami reprodukce obyvatelstva. 

Rovněž vybraná témata z analýzy přirozené měny obyvatelstva se omezují na postižení hlavních 

trendů pomocí základních ukazatelů, tj. hrubé míry sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Ty jsou však 

doplněny o vybrané charakteristiky související se studovanými procesy. Např. u sňatků je přehled 

náboženského vyznání a rodinného stavu snoubenců, u narozených nechybí skladba narozených dětí 

podle vitality a podle legitimity, analýza úmrtnosti obsahuje rovněž strukturu zemřelých dle příčin 

úmrtí. V tomto případě se autorka musela vypořádat s dobovým tříděním diagnóz. 

V řadě případů je rozbor omezen právě datovou základnou. Situaci ve studovaném okrese 

důsledně srovnává se situací v Čechách. Vysvětlení rozdílů pak dokládá z literatury, které však pro 

dané období pro region velikosti okresu není mnoho. Sama se snaží o zařazení vývoje obyvatelstva na 

Kutnohorsku do soudobého celozemského vývoje a vysvětlit zjištěné rozdíly. Dospěla k závěru, že 

Kutnohorsko patřilo na konci 19. století ke spíše stagnujícím regionům, čehož důvody byly zřejmě 

dva: jednak to, že součástí politického okresu Kutná Hora byl i soudní okres Uhlířské Janovice, 

typicky zemědělská oblast nacházející se ale spíše na okraji úrodného Polabí, kde byly patrné prvky 

stagnace až zaostávání společenského vývoje, jednak to, že nově budované dopravní tepny Kutnou 

Horu zpočátku míjely, takže zde k rozmachu nových odvětví průmyslu včas nedošlo, takže region 

začal byl i migračně ztrátový. 

Autorka prokázala, že se orientuje ve studované problematice a v analýze se chyb nedopouští. 

V práci bohužel zůstaly některé neopravené překlepy, což někdy ztěžuje pochopení smyslu. V práci 

však nejsou věcné chyby. Práci by asi více prospělo hlubší zakotvení v dobových reáliích a poněkud 

hlubší teoretické ukotvení. I tak je popis vývoje obyvatelstva v okresu Kutná Hora, jak jen Iveta 

Pomichálková napsala, zajímavé čtení. Její práce rozšířila naše znalosti o změnách ve vývoji 

obyvatelstva v závěru 19. století. Důležité je, že doložila nejen zjištěné rozdíly v časování změn 

typických pro začátek změn v charakteru reprodukce obyvatelstva, ale také jejich vazby na celkovou 

socioekonomickou situaci obyvatelstva daného území. 

Podle mého názoru splňuje práce Ivety Pomichálkové „Vývoj obyvatelstva v politickém okrese 

Kutná Hora v letech 1880-1910“ nároky kladené na bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji 

ji k obhajobě. 
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