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Diplomant Sl odvážně zvolil téma pro moderní středoevropské dějiny zásadně 

významné, materiálově i metodologicky náročné a navíc badatelsky v nedávné minulosti již 

obsáhle řešené, a to v několika monografiích i dílčích statích renomovaného hospodářského 

historika Vlastislava Laciny, ale i dalších. Náročnost tématu je dána jednak mnohostí jeho 

přesahů z oblasti hospodářských dějin do dalších příbuzných oborů (dějiny sociální, dějiny 

správy, ekonomie, politologie, právo i pochopitelně dějiny politické) a z ní vyplývající 

náročnosti metodologické a interpretační, jednak rozsáhlostí zpracovávané pramenné 

základny. Obě naznačená úskalí se podařilo Janu Čižinskému v rozsahu vymezeném úvodem 

přesvědčivě překonat. Dokázal se na potřebné úrovni vyrovnat s šíří pramenné základny, na 

vrcholové úrovni institucionální využil v podstatě veškerý dostupný úřední materiál, na 

úrovních nižších prováděl relevantní účelové sondy, což pochopitelně neznamená, že téma 

nelze dále zpracovávat na podnikové úrovni, na úrovni fyzických osob a pozůstalostí po nich. 

Naopak. Takové bádání bude nepochybně dále pokračovat a prohlubovat, resp. dokonce 

dílčím způsobem revidovat naše současné znalosti. 

Práce je v členění logická, avšak ve zpracování jednotlivých částí ne zcela vyrovnaná. 

Od vymezení pojmu "nostrifikace" přešel diplomant k výkladu její právní úpravy a 

chronologickému nástinu její realizace. Ocenit je třeba skutečnost, že letitý proces 

nostrifikace presentoval v zahraničněpolitickém kontextu a jeho pozoruhodné vývojové 

dynamice. Těžiště práce a výzkumu spočívá ve třetí kapitole, jež představuje originální 

strukturní analýzu. Metodologické vyrovnání se s tématem je v této kapitole mimořádné. 

Práce usiluje o demonstraci nostrifikace jako systému, zaměřuje se na mechanismus jeho 

fungování. Zde však trochu chybí korektiv podnikových archivů. Využitím kvantitativních 

metod, srovnání i metody geografické došel autor k závěrům, jež jsou badatelsky velmi 

přínosné, v některých oblastech dokonce průlomové. Kladení otázek se ukázalo jako velmi 

produktivní, ať se již jednalo o hledání nostrifikačních vítězů a poražených, či rozkrývání 

směrů kapitálových toků, zkoumání jejich mocnosti nebo nacionální aspekty vyjádřené 

personálními změnami ve statutárních orgánech podniků. Podstatné novum představuje i 

revidování dosud nepřesných údajů o počtu nostrifikovaných podniků. Bohaté přílohy jsou 



integrální součástí práce, přesvědčivě dokládají Čižinského závěry. K provedeným 

interpretacím sděleným kultivovaným jazykem nemám zásadních připomínek. Představují 

pohled "shora". Nepochybně by bylo vhodné tento pohled na nostrifikaci v budoucnosti 

komplementovat alespoň sondami, jež by analyticky obrážely také pohled "zdola", z úrovně 

jednotlivých podnikatelských subjektů. K tomu však diplomová práce neposkytuje dostatek 

prostoru. 

Závěrem shrnuji, že se jedná o práci jako celek jistě zdařilou, metodologicky 

v meritorní kapitole výborně zvládnutou, jež přes dílčí formulační nedostatky a málo 

propracovanou kapitolu o pramenech a literatuře, vysoce překračuje standard diplomových 

prací. Její závěry by v budoucnosti jistě měly být s náležitou argumentací publikovány. Práci 

doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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