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Bakalářská práce s názvem Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783 je 

zajímavou historicko-demografickou studií, která se zaměřuje na populační vývoj vybrané lokality 

v předstatistickém období. Autor svůj výzkum postavil na zpracování farních matrik FÚ Svinčany, 

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

časové náročnosti nejlepším východiskem.  

Lukáš Hradecký rozdělil svou práci kromě úvodu a závěru na šest základních celků. Po 

seznámení s archivními prameny, základní literaturou a stručnými dějinami sledované lokality se již 

věnoval primárním demografickým ukazatelům. V rámci sňatečnosti se zaměřil na otázku počtu 

sňatků a rodinného stavu. Porodnost charakterizoval počtem narozených dětí s ohledem na jejich 

manželský, resp. nemanželský původ. Tyto dvě kapitoly byly vhodně doplněny informacemi o 

přechodových rituálech, které byly podány čtivě a rozbily někdy jednotvárný statistický text. V části 

věnující se úmrtnosti se autor zaměřil na počet zemřelých, jejich průměrný věk a věkovou skladbu. 

Detailněji pak rozebral problematiku kojenecké a dětské úmrtnosti. Historicko-demografickou stať 

poté uzavřel sezónním rozložením jednotlivých jevů a přirozeným přírůstkem sledované lokality. 

Student prokázal schopnost práce s rozsáhlým archivním materiálem a zpracování 

odpovídajících historicko-demografických výstupů. Všechny zjištěné výsledky výzkumu byly vhodně 

graficky prezentovány. Za slabší článek tohoto textu považuji velmi úsporné porovnání výsledků 

studia s dalšími zkoumanými lokalitami, publikovanými například v Historické demografii, které by 

lépe vysvětlily situaci v dané farnosti. Při čtení práce je navíc zřetelný autorův nedostatek času na 

dokončení práce, která by si zasloužila detailnější úpravu. Rovněž by stálo za to zamyslet se nad 

rozdělením zkoumaných časových úseků (např. Tabulka 2) – vždy je dobré držet se zažitého členění, 

neboť pro práce tohoto typu je důležité porovnání s jinými lokalitami.   

Navzdory výše uvedenému prokázal Lukáš Hradecký schopnost práce s prameny, znalost 

primárních historicko-demografických metod, orientaci v základní literatuře a dostatečnou prezentaci 

výsledků odpovídající požadavkům bakalářské práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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