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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Petra Láníka "Jadrníčkové. Cesta od 

tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ve Fryštáku 19. a první 

poloviny20. století" 

Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem formování regionálních 

podnikatelských elit na příkladu jedné rodiny v relativně dlouhém časovém záběru zhruba sto 

padesáti let. Konkretizuje, a to zdařile, diferenciační proces, jímž se startoval sociální vzestup 

sledované rodiny a dále inovační změny, které přinášela každá generace a která zajišťovala 

sice nikoli bezproblémovou, nicméně kontinuální existenci rodinné firmy, a to po dobu pěti 

generací. "Život" firmy neukončilo její "odumírání", tedy ztráta schopnosti reagovat na 

měnící se podmínky a zplanění podnikatelského ducha, nýbrž zásadní sociálně politické 

změny, k nimž v Československu došlo po druhé světové válce. Model zformování rodinné 

firmy .Tadrníčú i její púsobení v regionálním rámci má přitom obecnější platnost a lze jím 

charakterizovat vývojové změny konkrétní sociální skupiny v dané časové periodě. 

Zpracovávání tématu regionálních elit až na výjimky, kdy se dochoval "rodinný 

archiv" či z písemností firemní, resp. osobní vznikly archivní fondy ať již typu podnikového 

či osobního, naráží na problémy s pramennou základnou. Vybrané téma není výjimkou, ale je 

ti"eba konstatovat, že diplomant toto klíčové úskalí překonal systematickým a časově 

náročným prúzkumem i"ady archivních fondú v několika archivech a neztráceje trpělivost (a 

naději) sbíral rúznorodé dílčí údaje pi"edstavující zajisté v první fázi přípravy této práce silně 

torzovitou mozaiku, jejíž kontury byly značně nezi"etelné. S nemenší dúkladností prostudoval 

regionální literaturu, oceňuji, že diplomant jen místy podlehl dikci dobové literatury, zejména 

stěžejnímu pojednání L. Jadrníčka, které, jak se mi jeví, zakládalo určitou "rodinnou 

legendu", zpravidla se mu zdai"ilo udržet si kritický odstup. Pozornost věnoval vybraným 

periodikúm, v teoretických přístupech přihlédl ke zpracovávání místních elit komunálních či 

podnikatelských se nechal inspirovat nejnovějšími výzkumy a k vnímání obecnějších 

souvislostí využil (v omezené míře) syntetizující práce (J. Janák, y'Lacina). Ocenit je třeba 

jeho kontaktování příslušníkú žijící generace vzešlé z Jadrníčkova rodu, jakkoli "rodinná 

pamět''' zřídla, do celkového obrazu přinesla jistý vklad. 

Tříšť poznatkú, které přinesla heuristická práce, se diplomantovi zdařilo sevi"ít do 

relativně uceleného koncepčního rámce, který práci zajistil logickou výstavbu a výpovědní 

hodnotu. Podtitul práce "Cesta od tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ... " 

. plně vystihuje její smysl i podstatu. Výhradu bych měl k druhé části pojednávající v nástinu o 

vývoji regionu od první historicky doložitelné zmínky, funkčnější by bylo nastínění 



hospodářsko-sociálních poměrů městečka Fryštáku jako rámec pro zařazení aktéra a současně 

východisko jeho kariérního startu. Těžiště práce spočívá ve dvou kapitolách, z nichž první 

pojednává o vývoji firmy a o podnikatelských aktivitách (Jadrníčkové jako regionální 

podnikatelská elita) a druhá o sociální pozici rodiny v regionálním prostředí (Jadrníčkové jako 

komunální elita). Členění těchto kapitol se mi jeví jako velmi zdařilé, přehledné, dynamické, 

literárně i čtenářsky vděčné (s jistou výhradou v kap. 4, kde podkapitoly jdou podle jmen a 

jejich profil upřesňuje až nižší, opět nápadité členění). Shrnutí tématu, jímž je diplomová 

práce uzavřena, dokládá "vyzrávání" diplomanta v průběhu tvorby textu. Vystihl v něm 

logiku i dynamiku vývoje generací, případně charakterizoval generační změnu, inovační 

přístupy, změnu životního stylu, politického myšlení atd. - tedy vzdor torzovitosti a jisté 

nekompatibility historických faktů vytvořila relativně ucelený a smysluplný celek. 

Místy se v textu objevují údaje vzbuzující jistou pochybnost ( např. s 46 - že export 

dosahoval dokonce 60000 korun, není to málo?), formulace "tkalcovstvím se dalo vydělat 

velké jmění" (s. 51) má přiměřenost jen z optiky chudého regionu, poslední odstavec kap. 3.4. 

(s.47), jakkoli věcně správný, je problematický vzhledem k předchozímu textu o znárodnění, 

podkládal bych za vhodné zápasy o mzdy (s. 34) dát do obecnějších souvislostí, to by se 

ostatně mohlo vztahovat i k jiným jevům, neboť v regionu se zajisté promítaly problémy 

celostátní. V částech genealogických prozrazujících úzkostlivou snahu diplomanta o přesnost 

se čtenář poněkud ztrácí, ale mají svou funkci - i na drobných "vedlejších" příbězích je vidět 

sociální změna. Zvědavost budí zásahy T. Bati i fakt, že někteří členové Jadrníčkovy rodiny 

našli ve Zlíně zaměstnání (dalo by se něco "objevit" ve firemním archivu?). 

Předkládanou diplomovou práci pokládám jednoznačně za zdařilou. Oceňuji 

schopnost autora vytěžit z pramenů relevantní údaje a vhodně je interpretovat (a to i takové, 

jako volební seznamy či sčítací archy, ale i reklamy z tisku), jeho střízlivý výklad logicky 

přehledný, zpravidla udržení si nadhledu nad prameny i soudobou literaturou, kultivovanou 

jazykovou formu a v neposlední řadě obsáhlou přílohu, která je plně funkční a je propojena 

s textem. Z uvedených dúvodú diplomovou práci Bc. P. Láníka doporučuji k obhajobě. 
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V Praze, dne 4. 9. 2009 


