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Mgr. Dita Hégrová, jež se ve své diplomové práci zabývá manažerskými a podnikatelskými 

aktivitami jednoho ze svých předků, Josefa Hégra, si vytkla téma z hlediska zpracování mimořádně náročné.  

Její postup byl znesnadněn především značně torzovitou, ba místy zcela absentující pramennou základnou, 

uchopení tématu zároveň  kladlo na autorku vysoké nároky v rovině porozumění fungování podnikatelského 

prostředí a jeho proměnám v několika za sebou jdoucích, ve své podstatě však velmi odlišných vývojových 

etapách od doby vzniku Československé republiky, přes nacistickou okupaci až po období komunistického 

převratu. Autorka přistoupila k tématu se zjevným entuziasmem, o čemž svědčí využití širokého spektra 

pramenných materiálů od matričních zápisů a evidence sčítání obyvatelstva, přes materiály Archivu 

bezpečnostních složek až po materiály Archivu České národní banky, NA Praha  a SOA Praha.   

Aktivity Josefa Hégra považuji z hlediska business history jako mimořádně zajímavé a výpovědní. 

Hégrova činnost se v podstatě po celé sledované období větví na straně jedné do jeho angažmá 

v mezinárodní dopravní firmě (nejprve firma Balkán a posléze Česká mezinárodní dopravní společnost 

Karlík a spol.),  na straně druhé do aktivit v rámci velkostatku Horky nad Jizerou, který Hégr získal v roce 

1933 odkoupením od Nostitz-Rienecků. Pod tímto zorným úhlem přistoupila autorka i ke členění práce, kdy 

se po stručném pojednání o životě Hégra (s. 12-18) věnuje v samostatných kapitolách nejprve uvedeným 

dopravním společnostem (s.19-42) a  posléze historii velkostatku Horky n. Jizerou (s.43-69). Zatímco 

v případě  společnosti Karlík se autorka soustředí na právní rámec, organizační strukturu a obraz 

hospodářského vývoje firmy, v případě velkostatku Horky n. Jizerou věnuje pozornost pozemkové reformě, 

proměnám velkostatku od hospodářské krize 30. let po znárodňovací proces  a především potom roli 

samotného Hégra. V závěrečné části práce (s.70-76) přistupuje autorka k celkovému zhodnocení 

podnikatelských a manažerských aktivit Josefa Hégra, zachycujíc jeho přerod z řadového úředníka firmy 

(Balkán) po spoluvlastníka a ředitele akciové dopravní společnosti a současně majitele a provozovatele 

velkostatku (s cihelnou a cukrovarem). Dokumenty naznačují vyvrcholení Hégrovy podnikatelské činnosti  

v období okupace, kdy navíc zaujal pozice ve správních radách několika dalších společností (Orion, Orion-

prodejní akciová společnost, Kanold, Küfferle). Období okupace silně kontrastuje s osudy Hégra po válce a 

především po roce 1948 (tábory nucené práce).  

Výsledný dojem práce, navzdory nadstandardně široké pramenné základně, je rozporuplný. Za 

slabiny práce považuji slabé kontextuální zakotvení (přejímání výkladu z přehledových prací bez hlubšího 

prokázání porozumění problematice- např. pasáže k pozemkové reformě ) a popisný ba výčtový charakter 

některých pasáží (např. soupisy akcionářů s. 20, s. 25; nemovitostí), v textu jasně dominuje deskripce před 

analýzou. Řada faktografických informací jakoby „visela“ ve vzduchu – jejich nedostatečné zakotvení 

znemožňuje jejich potenciální  vyhodnocení a nebo nejsou ve výkladu vůbec funkční (informace přejímané 

z kroniky Horek nad Jizerou). Některé názvy a termíny by dle mého názoru přinejmenším formou poznámky 

měly být stručně vysvětleny (např. názvy společností s. 26-27, terminologie některých bankovních operací 

apod.). Za relativně nejzdařilejší v předkládané práci považuji samotnou výstavbu, tedy strukturu práce,  

analýzu hospodářského vývoje firmy Karlík (s. 33-41) a rovněž oceňuji pasáže, ve kterých autorka 

poodhaluje mechanismy „německé“ kontroly podnikatelských subjektů za okupace.    

 



Závěrem konstatuji, že Mgr. Dita Hégrová předložila práci založenou na primárních materiálech,  

závěry její práce se jeví v kontextu dějin podnikání  jako přínosné. Práce disponuje vědeckým aparátem 

(poznámkový aparát, seznam literatury a pramenů), splňuje nároky kladené na kvalifikační práce a 

doporučuji ji proto k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby a s ohledem na uvedené připomínky 

navrhuji hodnocení práce: dobře. 

 

V Praze 19. 5. 2019      

 

       PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. 

 

 


