
Posudek vedoucí na magisterskou práci Pavla Tučka

,,Regionální rozdíly ve sňatečnosti obyvateIstva středních čech (generace 1771-t850)"

Pavel Tuček si zatéma wé práce zvolí| problematiku změn ve sňatečnosti svobodných
osob v 19. století ve středních Cechách. Svou práciza\ožrl na analýze věku snoubenců' kteří
uzavřeli sňatek v pěti farnostech reprezentujicích r'izné sociální prostředí' cílem jeho práce
bylo prokázat diferenční vliv prostředí na úroveň sňatečnosti a zátoveň prohloubít znalosti
historické demograÍie o tomto jevu u nás v 19. století.

Předložená magisterskápráce má všechny požadované náležitosti. Po úvodu následuje
část, v niž autor přibliŽuje historické období, jehoŽ se ana|ýzatýká, anaznašuje širší okolnosti
ovlivňující vstup do manŽelství a celkové moŽnosti uzavírání sňatku jednotlivých
společenských vrstev v době přechodu od feudální k občanské společnosti, v metodické části
představuje prameny' znichž pro práci čerpal, a způsoby zpracování. Zďe také formuluje
pracovní hypotézy. Výsledky svého rozboru prezentuje ve třech následujících kapitolách
členěných chronologicky' Závěr obsahuje ná|eŽíté shrnutí výsledků práce, připojenje seznam
pouŽité literatury a 46 nestránkovaných příloh' Celkový rozsah práce je 146 stran. Práce byla
předložena v pěkné grafické podobě.

Při zpracování magisterské práce navázaI Pavel Tuček na SVou práci bakalářskou,
tentokrát věnoval mnohem větší prostor sociálnímu, hospodářskému i politickému vývoji
dané doby a také specifické situaci jednotlivých regionů. Své téma si autor zvolil sám a práói
zptacovával zce7a samostatně. Svá tvrzeni dokládá daty zjištěnými vlastním statistick.ýnn
rozborem' případně se odvolává na odbornou literaturu' Statisticky je p1ác e zpracována na
dobré úrovni. Podotýkám, že ktomu, aby mohl přistoupit k vlastní aÁalýze; musel odvést
poměrně značné penzum práce při pořizování dat (ak není při historickodemografickém
studiu ani jinak moŽné). Dodávám' že práceje napsána na velmi dobré stylistické úrovni, text
je plynulý, čtivý, zůstalo jen minimum neopravených překlepů.

Práce je dle mého soudu zdaŤ1|á, Autor je schopen zaŤadit svá zjištění do širšího rámce
jak vývoje hospodářského tak demografického daného období a dané oblasti. Prokáza|, že
zvládá metody demografické analýzy a speciální metody historické demograÍie. Jeho zjištění
rozšiřují naše znalosti o vývoji sňatkového chování obyvatelstva Čech izávětu 18. a v 19.
století, tj. v jedné znejzajímavějších období demografické historie.

Podle mého názoru splňuje práce Pavla Tučka ,,Regionální rozdíIy ve sňatečnosti
obyvateJstva středních Cech (generace I777-1850)..nároky kladené1.,u.,,u!i,t"rské práce a
doporučuji ji k obhajobě.

Y Pruze dne 12. záŤí 2006.

RNDr. Ludmila Fialová, CSc.


