
Posudek diplomové práce Petra Láníka "Jadrníčkové. Cesta od 

tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ve Fryštáku 

19. a první poloviny 20. století", Praha 2009, 142 s. 

Diplomant si zvolil téma v každém případě zajímavé, z hlediska rozvoje 

bádání o ekonomických elitách na úrovni regionů a obcí velmi užitečné. Nesnáz 

však představovala pramenná základna, svou povahou fragmentární, 

nesoustavná, v řadě ohledů málo výpovědná. Autor, jenž má k regionu a obci 

Fryštáku osobní vztah, se přes upozornění na možné důsledky takové volby při 

zpracování rozhodl u tématu setrvat. Rozvinul seriózní skutečně široký archívní 

výzkum relevantních archívních fondů v okresních archivech ve Zlíně a 

Kroměříži, Moravském zemském archivu v Brně, Zemském archivu v Opavě, 

Všeodborovém archivu v Praze, který komplementoval komunikací s rodinou. 

Ta mu dala k dispozici rodinné dokumenty a dostalo se mu i několika 

pamětnických vzpomínek. Jako pramen sui generis posloužila vzpomínkově 

vlastivědná práce jednoho z členů širší rodiny. Výsledky dlouhodobé mravenčí 

práce nakonec umožnily zpracování v alespoň "minimalistickém pojetí". 

Struktura práce je logická, za nástinem dějin Fryštáku, časově až příliš 

hluboce založeným, sahajícím do středověku, následuje výklad o firmě a jejím 

místě v hospodářské struktuře obce, na nějž navazuje pojednání o rodině 

Jadrníčkových členěné chronologicky podle jednotlivých generací. 

Členy rodiny nazíral ve dvou badatelských rovinách daných jejich 

pohybem ve sféře podnikání a pohybem ve veřejném prostoru. Jelikož však 

nešlo rekonstruovat detailněji klasickými ekonomicko-historickými metodami 

podnikatelské strategie, ani efektivitu podnikání, je obraz dějin firmy - spíše než 



standardním pohledem zevnitř - pohledem na firmu zvenčí, skrze její nabídku, 

problémy s úvěry a v neposlední řadě se zaměstnanci. Je zjevné, že Petr Láník 

vytěžil materiál v míře maximální. 

Nejiná je situace se zkoumáním pohybu členů rodiny ve veřejném 

prostoru. Nejsou dochovány písemnosti spolků či záložny. Písemnosti 

komunální vyjadřují skutečnost víceméně poklidného života městysu s rodícím 

se průmyslem, jenž je však hluboko do 20. století spojen s tradiční agrární 

výrobou. Periodicita zasedání representace obce je velmi nízká, nezřídka nižší 

než čtvrtletní, přičemž dochované dokumenty neumožňují hlubší charakteristiky 

postojů a hodnotových orientací. Navíc chybí i osobní korespondence, byla-li 

ovšem vůbec vedena, jež by umožňovala rekonstrukci začlenění zkoumaných 

osob do sociálních sítí. 

Přes naznačené limity dávají soustředěné poznatky cennou výpověď o 

životě v obci, jež je přirozeným tradičním společensko-ekonomickým centrem 

stahujícím k sobě několik dalších menších obcí v období druhé poloviny 19. a 

první poloviny 20. století. Práce dokumentuje konstituování místních elit, zrod 

drobného a středního podnikání vázaného na místní zdroje. Rodina Jadrníčkova 

bezpečně se pohybující v rámci místním, kde zaujala prestižní postavení, 

vystoupila z kontextu podnikání vázaného na místní odbyt. Vstoupila na národní 

a dokonce mezinárodní trh. Zde se však projevily problémy spojené s absencí 

nezbytného vzdělání, manažersko-podnikatelského know haw. Ukázalo se, že 

moderní podnikání nevystačí jen s dobrou technickou znalostí a vkusem, ale 

vyžaduje si i znalosti a schopnosti další. V tomto smyslu však představitelé 

rodiny z regionálního kontextu vystoupit nedokázali. Odtud se pak odvíjely 

problémy firmy 20. a 30. let. 

Ke stylu zpracování nemám zásadních výhrad, autor upřednostňoval 

jasnost a stručnost textu, řadu informací, často i významných, ukryl do 

poznámkového aparátu, který pak působí poněkud robustně. Ale i to je možný 

způsob práce. První kapitola je o poznání jazykově méně dotažená. 



Závěrem konstatuji, že diplomant ve své práci přinesl řadu nových 

pozoruhodných poznatků, prokázal schopnost samostatné odborné práce a 

znalost historikova řemesla. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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