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Historiografie českého peněžnictví, zvláště pak bankovního podnikání, zatím postrádá 

moderní analytické studie zaměřené na jednotlivé peněžní ústavy jako podnikatelské subjekty, 

studie, jež by zkoumaly jejich efektivitu, podnikatelské strategie, klientelu stejně jako 

management atd., zkrátka jejich působení a sociálně ekonomické ukotvení. Jistou výjimku 

tvoří jen dějiny Agrární banky. Tento ambiciózní pokus se soustředí na dějiny nejstaršího 

nacionálně českého akciového ústavu - Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové, jenž 

vykazuje řadu specifik daných regionem a sociálním prostředím, v němž se zrodil. Volbu 

tématu je tedy třeba označit za velmi šťastnou. Práce poslouží nejen jako významná 

komponenta pro soudy syntetičtějšího rázu o vývoji peněžního a kapitálového trhu, ale 

současně má i výrazný aspekt regionální. 

Diplomant se detailně seznámil dosavadní literaturou zabývající se bankovním 

podnikáním, je třeba říci, že z profilujících prací žádná nechybí. Jeho heuristické snažení 

naráželo při shromaždování pramenných zdrojů na značné obtíže, písemnosti ústavu jsou 

dochovány jen fragmentárně. O to více musel autor pracovat s prameny tištěnými, zejména 

výročními zprávami, písemnostmi dalších peněžních ústavů a zejména města Hradec Králové. 

Lze jen litovat zbytečných drobných nepřesností v seznamu pramenů a literatury (zejména s. 

176). 

Členění práce a její metodologické zvládnutí jsou na neobyčejně vysoké úrovni. 

Přinášejí v některých směrech zcela originální řešení, sledují trendy současného výzkumu 

hospodářského nacionalismu, podnikatelských elit i dějin peněžnictví. Strukturní analýza 

v kombinaci s úsilím o komparaci s nejvýznamnějšími konkurenčními ústavy, zejména 

Živnostenskou bankou a Kolínskou bankou přinesly řadu skutečně nových poznatků. Využití 

kvantitativních metod zpracování vcelku úplné řady bilancí vydalo své ovoce. Grafy a tabulky 

jsou s výjimkou jednoho případu, kde není jasné rozlišení barev (Graf 10, s. 106), velmi 

vhodně volené. Některé jejich interpretace jsou skutečně brilantní (s. 50, 68, 111 aj). Ukazují, 

že pan Fiala pochopil ekonomický základ bankovního podnikání a osvojil si i dobovou 

terminologii, které skutečně rozumí. 

Dílo vypovídá o svépomocných počátcích emancipujícího se nacionálně českého 

drobného a středního podnikání, je analytickým potvrzením teze o malé zkušenosti 



expandujícího českého podnikatelstva, jak v oblasti peněžnictví, tak jednotlivých oborech 

podnikání průmyslového. Ukazuje praktiky městské správy, hradecké podnikatelské špičky, 

definuje jejich limity. Pozoruhodný je jeho výklad Komárkovy malverzace. Svého druhu 

vrcholem práce je mimořádně zdařilá kapitola analyzující management ústavu. Výsledky 

práce jsou shrnuty v dobře po staveném závěru, k němuž nemám podstatnějších připomínek. 

Výsledky bádání lze pochopitelně dále rozvíjet. Za poněkud nedotaženou stránku 

analýz považuji "zakladatelskou činnost" ústavu, která je reflektována jen částečně a vlastně 

nepřímo, neboť limitovaný materiál ústavu samotného neposkytoval dostatek informací. 

K tomu je třeba dojít z druhé strany, od koncernových podniků. Připouštím ovšem, že rozsah 

diplomové práce neposkytuje dostatek prostoru pro takovéto další systematické výzkumy, 

snad jen pro sondu resp. sondy. Uvítal bych i prostý seznam Koncernových podniků, který 

autor zpracovával jako statistický soubor. 

Zbytečně se na výsledku práce podepsal chvat, který způsobil drobné formální 

nedostatky (několik gramatických chyb, absenci několika poznámek - č.39, 169-170). Ne 

vždy šťastně je řešena kapitola o pramenech a literatuře, na několika místech jsou podstatné 

skutečnosti vtěsnány do příliš obsáhlého, ba zbytnělého poznámkového aparátu. 

Závěrem konstatuji, že diplomant prokázal na náročném tématu schopnost samostatné 

kritické práce s prameny a dospěl k seriózním nesporně přínosným badatelským výsledkům. 

Doporučuji proto jeho práci k úspěšné obhajobě. 
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