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 Pan Bc. Ivan Monev se ve své diplomové práci „Jan Pujman, Nové Ransko. Analýza 

způsobu řízení obchodní činnosti v oboru zemědělského strojírenství v meziválečném 

Československu“ věnuje problematice firmy se sídlem na Vysočině (nedaleko Havlíčkova 

Brodu). Jednalo se o rodinnou firmu, založenou ještě v rakousko-uherské monarchii, která se 

specializovala na produkci zemědělských strojů. Znárodnění po druhé světové válce se 

nevyhnulo ani této firmě. 

 Práce je založena na studiu nepublikovaných archivních pramenů, uložených v SOA 

v Zámrsku, SOkA v Havlíčkově Brodě, dokumentů v držení rodiny Jany Pujmanové-Nagyvové 

a v bulharských státních archivech v Sofii a v Burgasu, dále dobové a současné odborné 

literatury. 

 Práce z oblasti hospodářských dějin současně propojuje dějiny podnikání (business 

history) a rodinné podnikání (family business history) a dějiny zemědělské techniky. Práci 

vyjma úvodu a závěru tvoří pět nestejně rozsáhlých a vnitřně členěných kapitol. První kapitola 

stručně nastiňuje historický kontext, druhá zahrnuje dějiny firmy v Novém Ransku 

v meziválečném období s přesahy jak do monarchie, tak do protektorátu a období po roce 1945 

včetně znárodnění; třetí kapitola se věnuje obchodní činnost firmy a následující pak 

konkrétnímu odbytovému teritoriu – pozici firmy na bulharském trhu. Poslední kapitola 

komparuje nástroje, které firma používala v meziválečném období s moderními manažerskými 

metodami. Přestože se jedná de facto o nesouměřitelná období, přesto nalezneme řadu podob 

v chování firmy. Strukturu práce lze označit za logickou včetně přesahů do poslední třetiny 19. 

století i do období války a období po druhé světové válce. 

 Ze zaměření a zpracování je vidět autorův entusiasmus v hledání informací a zájem o 

danou problematiku, konkrétní firmu, ale i její fungování na československém i zahraničním 



trhu. I. Monev si vytyčil cíl „prezentovat firmu Jan, Pujman, továrnu na stroje, motory a 

slévárnou Nové Ransko jako živý podnikatelský subjekt, který dosáhl značných úspěchů ve 

svém oboru, a neměl by proto být zapomenut.“ (Úvod, s. [4]). Domnívám se, že se tento cíl 

autorovi podařilo naplnit. 

 Práce má bezesporu silné stránky. Mezi ně patří téma z hospodářských dějin, resp. dějin 

podnikání a dějin (rodinné) firmy; dále je to zpracování této problematiky a představení 

výsledků práce čtenářům; rozhodně lze ocenit původnost práce, založené v podstatě „jen“ na 

archivních dokumentech; jazykové vybavení autora (konfrontace bulharských archivních 

materiálů); v neposlední řadě také pokus o komparaci nástrojů a metod zmíněné firmy se 

současnými firemními přístupy. Konečně obrazová příloha plasticky dokumentuje autorův 

výklad a v řadě případů se jedná o unikátní vyobrazení, zasahující i dějiny zemědělské techniky, 

reklamy a propagace. Práce ukazuje, že podstata podnikání nezměnila, změnily se formy, 

zrychlil se tok informací a tok peněz (zaplacení odebraného zboží). 

 K méně silným stránkám patří úvodní poněkud schematická a „plochá“ obecná část. 

Dále se jedná o některé gramatické poklesky (interpunkce, Leva), stylistické neobratnosti 

(jednomužná dílna) či věcné (české země v habsburském soustátí již od roku 1526; nikoliv ČR, 

ale ČSR; nikoliv Čechy, ale české země) a formální. Z posledně uvedených lze připomenout 

sice správně uvedené odkazy na citovaný pramen na začátku odstavce, ale nikoliv u uvozovek; 

špatně citovaná práce Aleše Skřivana, která vyšla nikoliv jako monografie, jak autor uvádí, ale 

jako studie v Acta Oeconomica Pragensia v roce 2007 (roč. 15, č. 7). 

 Nehledě na uvedené nedostatky, práce s ohledem na úroveň zpracování archivního 

materiálu, splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce a jednoznačně ji doporučuji 

k obhajobě.  
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