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Dějiny podnikání (business history/Unternehmensgeschichte) jsou již dnes významnou 

specializovanou disciplínou hospodářských dějin s vlastní metodologií a standardy sdělení. Soustředí se na 

podnik a jeho management. Zkoumají nejen ekonomickou efektivitu podnikání, ale i jeho širší efekty 

v životě společnosti – politickém, kulturním i dalším; stranou nezůstává ani životní prostředí. Vlastníci a 

manažeři tvoří svébytnou sociální skupinu zpravidla vynikající zámožností a s ní spojenou vysokou životní 

úrovní. Dějiny podnikání však spíše než životní styl a každodennost sledují jejich intelektuální a manažerský 

výkon – především základní předpoklad úspěchu, tj. schopnost inovace, adaptace na proměny 

hospodářského prostředí, ať již jsou dány vývojem hospodářského cyklu či náhlým obtížně kalkulovatelným 

zásahem zvenčí (přírodní pohroma, epidemie, válka). A právě tyto aspekty slibovalo badatelsky přiblížit 

zadání předložené diplomové práce.  

Josef Hégr byl nesporně pozoruhodnou a výjimečnou postavou českého velkopodnikání sklonku 

první republiky a období nacistické okupace. Již na počátku bylo ovšem zřejmé, že se jedná o téma náročné, 

neboť k dispozici nebyla Hégrova pozůstalost a ani písemnosti jím vlastněných podniků. Tam, kde se 

jednalo o jeho manažerský výkon v akciových společnostech, se nedochovaly, jak se ukázalo, písemnosti 

odrážející bezprostředně právě jeho řídící působení. Přitom není pochyb o tom, že diplomantka jako 

příslušnice Hégrovy rodiny vložila do pramenného výzkumu velké úsilí. Fragmentárně dochovaný materiál 

nedává hlouběji nahlédnout do Hégrova know-how. Ani rodinná paměť nakonec nenabídla podstatnější 

doplnění výpovědi pramenů písemných. Autorka se tudíž soustředila na vnější projevy Hégrovy 

podnikatelské činnosti. Dílo tak nabylo výrazně deskriptivního rázu.  

Struktura práce je logická. Po kapitole o literatuře a pramenech následuje přehledná, srozumitelná 

biografie hlavního protagonisty. Přibližuje jeho kulturní a sociální kapitál, vyjmenovává jeho hlavní 

podnikatelské aktivity, připojuje tragické vyústění jeho „lidově demokratickým režimem“ a následnou 

„diktaturou proletariátu“ zmařeného, tvůrčími schopnostmi nadaného, života. Další tři kapitoly jsou 

věnovány klíčovým podnikům, v nichž se Hégr angažoval, resp. které zakoupil. Jde o společnost Balkán, 

dopravní společnost Karlík a spol. a především velkostatek Horky nad Jizerou. O dalších velkých firmách, 

právní formou akciových společnostech, v nichž se Josef Hégr angažoval jako člen správní rady, práce 

nepojednává. Důvodem je neidentifikovatelnost stop jeho činnosti.  Zvláště to překvapuje u známé 

čokoládovny Orion a jejího obchodního oddenku. 

Kapitola věnovaná firmě Balkán naznačuje původ prvních Hégrových podnikatelských zkušeností. 

Menší přepravní mezinárodní firma vázaná na rozvoj obchodu s nestabilním regionem Evropy měla 

pramalou šanci na úspěch. Autorka postavila do vcelku logické řady veškeré dostupné informace, zbytečně 

detailní, z výčtu akcionářů se jistě dalo vytěžit směrem k firmě více, sotva však ke hlavnímu protagonistovi 

práce. Významnějším podnikem byla středně velká akciová společnost Karlík a spol. Její startovní čára byla 

o poznání lepší než firmy Balkán. Mohla se opřít o neobyčejně úspěšné podnikání otce jednoho ze 



zakladatelů firmy, Leopolda Karlíka, prestižního podnikatele v oblasti cukrovarnictví, Hanuše Karlíka. 

Firma přežila hospodářskou krizi i okupaci a po ní, dala základ státnímu monopolnímu podniku 

Čechofracht. Ocenit je třeba skutečnost, že diplomantka shromáždila dostupné údaje o výsledcích 

hospodaření firmy, ať již bilance či bankovní dokumentaci o firmě a přistoupila k jejich interpretaci. 

Zhodnocení souboru tabulek a grafů na stranách 34-41 je vcelku validní.  

Nejzajímavější, ale evidentně nejméně zdařilou, je část práce pojednávající několikavrstevné 

podnikání na „vlastní účet“, jež se odvíjelo od velkostatku Horky nad Jizerou. Autorka se zde více než jinde 

uchýlila k výčtu jako metodě práce, který ovšem neskýtá velké možnosti pro interpretativní porozumění. 

Správně však dílo postřehlo, že podnikatel v oborech za krize všeobecně upadajících (zemědělská výroba, 

cukrovarnictví, produkce stavebního materiálu – především cihel) dokázal v minulosti upadající podniky 

nejen udržet při životě, ale je i modernizovat a rozvíjet. Je zjevné, že vedle manažerských schopností za 

války disponoval i dobrým zázemím v sociálních sítích, jež vyjadřovaly mimo jiné toleranci okupační 

správy. Hégrův podnikatelský záběr za války dokonce gradoval. Výzkum bohužel k dešifrování 

naznačených skutečností výrazněji nepřispěl. V tomto smyslu zůstalo dílo za očekáváním. Z valné části to 

však nepadá na vrub autorky, byť ta se s metodologií dějin podnikání sžívala nesnadno.  

Práce přináší vedle deskriptivních pasáží, jež mísí informace podstatné s absolutně okrajovými, i 

některé další nestandardnosti. Připomeňme například zbytečně obsáhlý seznam pramenů. Na druhou stranu 

beru v úvahu badatelskou náročnost tématu, jak heuristickou tak interpretační, a závěrem konstatuji, že 

adeptka prokázala – zejména ve čtvrté kapitole – schopnost pramenné analýzy a následné adekvátní 

interpretace. Ve svém celku práce splňuje nároky kladené na kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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