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Oponentskj posudek na diplomovou práci Jiřího Fialy, "Záložní úvčrní ústav v Hradci 

Králové (v letech 1868-1914)", Praha 2007, 190s. 

Badatel, který se soustavněji věnuje vývoji českého bankovnictví, bude potěšen, když se 

mladý kolega ro7Jtodne následovat ho v tématické orientaci. Zál07ní úvěrní ústav v Hradci 

Králové má navíc datem svého založení i svým působením v hospodářsky produktivních 

východIÚch Čechách náležitou patinu i tradici "kovu trvalejší". Volbu této peně7ní instituce 

za náph\ diplonuúho úkolu pova~ji za nosnou a svým způsobem "šťastnou". Do úvodu se 

kol. J. Fiala "pustil" s vervou. Vytvořil text zcvmbný, ale v některých momentech poněkud 

chaotický, který by si zaslou7il l~pe skloubit. Cílem by také neměl být pouhý "narativní 

výklad" a text před s. 6 je těžké označit za "metodologický přehled". "Zajímavé" je j 

''XiádřeIÚ diplomanta, že se drží "zásad mctodologkkého pluralismu", aniž o~jasnil jakých 

metodologií se pi'idržcl. V této části práce si také až příliš "libuje" v cizích slovech, jejichž 

užití zřejmě považuje za jedno z kritétií vědeckosii. 

Pozitivně hodnotím koncízní rozbor existující literatury, který svědčí o velmi dobrém 

pi·ehledu a znalostech problematiky, i práci s tezemi, byť by je bylo možné ještě roZŠH-it. 

PojednáIÚ o pramenech naznačuje problémy, které měl ko1. Fiala při heuristice. Uváděné 

fondy Záložního úvěrního ústavu v Archivu České národní banky a Státním okresIÚm archivu 

v Hradci Králové jsou torL'.a s malou výpovědIÚ hodnotou. Diplomant proto musel podniknout 

rozsáhlejší sondáže do archivů i fondů, aby získal patřičný komplet tištěných a archivních 

pramenů, o které se mohl opřít. Evidentně se musel vke spoldmout na výročIÚ zprávy 

Úvěrního záložního ústavu dochované ve fondu České průmyslové bank)', které podávají o 

zkoumaném ústavu základní přehled, ale zároveň jeho poznáIÚ limitQ.ií. Chvatu při 

dokončováIÚ práce přičítám téměř dos1ovné opakování pasáže o tištěné publikaci Compass

J ahrbuch fiir Volkswirtschaft und Finanzwesen (s. 16-17) či infonnaci o "S tátIÚm oblastIÚm 

archivu v Liberci" (s. 18). 

V stupem do sledované problematiky jsou kapitoly o lIOdu a počátcích moderního 

peněŽIÚctví v Hradci Králové, v nichž se zdrojOVýlni podklady stala základní literatura a 

jubitejIÚ publikace královéhradeckých ústavů. Za adekvátIÚ považuji náhled na v71lik 

Záložního úvěrtúho ústavu jako součásti procesu akumulace a koncentrace drobného 

nacionálně českého kapitálu v daném regionu. Na dmhé straně použití textl'l oslavnější 

povahy vedlo k jisté faktografické deskripci. StěžejIÚ částí diplomové práce je stmkturované 
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pojednání s nástinem podnikatelskjch aktivit a hospodářských výsledků Záložního úvěrního 

ústaw v letech 1868-1914 na "houpačce" ekonoITŮckých cyklů. Chronologicky čkněný text 

je prostoupen í'adou instruktivních grafů a vlasttú analýza je uskutečněna v mezích možností, 

jež dovolily existující prameny. Zajímavé jsou např. komparace Kralobanky s dalšími 

peněžníITŮ ústavy východočeské metropole, vylíčení specifik regionálně orientované instituce 

či propojení zkoumané instituce s městem Hradcem Králové. V každém případě oceň~ji úsilí 

diplomanta "vyrovnat" se s bilancemi i poměrně strohýITŮ údaji výročních zpráv, jež m~jí 

tendenci "vylepšovat" v)"sledky dosažené správní radou a managementem. Nebylo by ovšem 

na škodu metodicky využít např. práce L. Midlocha, "Praktickj rozbor bilance peněžního 

ústaw" či F. Holinky, ,,0 bilancích v praxi ... ·" píip. z nové produkce se vlce poučit z knih 

M. Žák a koL, Velká ekonomická encyklopedie, Kolektiv, Slovník bankovnictví, 

pojišťovnictví a kapitálových trhů atp. 

Zdaiilými se jeví partie zabývající se managementem Kralobanky - regionálníITŮ 

fmančními elitami Královéhradecka, s řadou pozoruhodných infonnací i naznačených 

osobních "spojení a propojení", "klientských vazeb", "lobbistických tlaků" i možné (spíše 

pravděpodobné) "korupce". Diplomantovi přitom "vypadl" kostlivec z "primátorské sklině" 

Hradce Králové, tj. zatčení a uvěznění uctívaného starosty Františka Ulricha v souvislosti 

s otřesem (krachem) peněžního ústaw na počátku Velké války. (Fr. UJrich si pak zastaveni 

vyšetřování "vykupoval" prorakouskou loajalitou.) Závěr práce jc vcelku promyšlený se 

snahou abstrahovat poznatky a odpovědět na vytčené teze. Seznam pramcnů a literatury je 

sice skromnější, reálně však postihuje důležitější prameny i publikační počiny. Pozitivně 

hodnotím přílohu s tabulkami hlavních položek bilancí Záložního úvěrního ústaw v letech 

1868-1913 tak, jak byla tato čísla zveřejněna ve výročních zprávách. Celkově je zřejmá 

nevyváženost některých částí práce, jejíž text si 7..asloužil ještě přečíst s důrazem na stylistiku 

a profesionalitu poznámkového aparátu. 

Předložená diplomová práce kol. Jiřího Fialy je přínosem pro dějiny českého 

bankovnictví. Má odpovídající kvalitu, a proto ji doporučuji k obhajobě. V návaznosti na 

úvodní vystoupení uchazeče a průběh obhajoby ji navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až 

vý'bomou. 

V Praze, dne 7. září 2007 f~ ,\'\/ 
Doc. PhDr. Jiří Šouša,CSc. 
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