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Bakalářská práce s názvem Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století je 

zajímavou historicko-demografickou statí, která se zaměřuje na populační vývoj sledované 

lokality, rozšířený o další důležité aspekty, jako jsou příčiny úmrtí či definitivní celibát. 

Autorka svůj výzkum postavila na zpracování farních matrik FÚ Horní Jelení, zvolenou 

metodou se stala anonymní excerpce dat, která byla vzhledem k charakteru práce a časové 

náročnosti nejlepším východiskem.  

Anna Pechová rozdělila svou práci kromě úvodu a závěru na pět základních celků. Po 

stručných dějinách sledované lokality se již věnovala základním demografickým ukazatelům. 

V rámci sňatečnosti se autorka zaměřila na otázku počtu sňatku, sňatkový věk, rodinný stav a 

definitivní celibát. Porodnost charakterizovala počtem narozených, počtem dětí v rodině, 

výskytem nemanželských dětí a problematikou mrtvorozenosti. Nejvíce prostoru bylo v rámci 

práce věnováno otázce úmrtnosti, která byla kromě primárních ukazatelů doplněna o příčiny 

úmrtí za celé sledované období. Historicko-demografickou stať pak uzavírá sezónní rozložení 

jednotlivých jevů a přirozeného přírůstku sledované lokality. 

Autorka bez problémů zvládla práci s rozsáhlou pramennou základnou, vhodně 

graficky představila výsledky svého studia a vše se snažila porovnat s výsledky studia jiných 

badatelů. Prokázala též dobrou znalost odborné literatury. Za slabší článek práce považuji 

textovou část prezentace dílčích závěrů, ke kterým v rámci svého výzkumu dospěla. Anna 

Pechová se nedopustila věcných chyb, v některých případech však výsledky svého časově 

náročného výzkumu představila velmi skromně a stylisticky neobratně. Na druhou stranu je 

však stylistika a vhodná prezentace historicko-demografických dat otázkou praxe, kterou 

studentka v rámci svého studia ještě nemohla získat. 

Bakalářskou práci považuji za smělou prvotinu, která se samozřejmě nevyvarovala 

stylistických neobratností či občas se vyskytujících strohých prezentací výsledků. 

Zpracováním a množstvím položených otázek, které byly v rámci výzkumu zodpovězeny a 

komparovány s dosavadním historicko-demografickým výzkumem, dle mého názoru autorka 

přesáhla běžný rozsah bakalářské práce. Z tohoto důvodu doporučuji bakalářskou práci Anny 

Pechové k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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