
Oponentský posudek na diplomovou práci Jana Roušara 

Zrod a fungování monopolu zahraničního obchodu pro textilní zboží 

(PZO Centrotex 1948-1958) 

Téma předkládané diplomové práce je svým způsobem ojedinělé - není mnoho textů 

pojednávajících o problematice československého zahraničního obchodu po druhé válce, ještě 

méně jich je o institucích, jejichž prostřednictvím se v podmínkách znárodněné ekonomiky 

realizoval zahraniční obchod. Z nich si diplomant vybral právě Centrotex, jeden z těch 

podniků, jejichž činnost spočívala ve vývozu a dovozu textilního zboží. 

Svůj výklad diplomant opřelo relevantní historickou literaturu, jejíž výběr v zásadě 

zahrnuje vše podstatné, byť v řadě otázek, jichž se výklad větší či menší měrou dotkl, by bylo 

možno rozšířit o další tituly, např. při koncipování nástinu přípravy znárodnění v roce 1945 

by bylo vhodné přihlédnout k edici K. Jecha a K. Kaplana (Dekrety prezidenta republiky 

1940-45, díl II.). Zvlášť je třeba ocenit znalost pramenného materiálu, zejména vzniklého 

z činnosti Hospodářské rady ÚV KSČ, částečně pak z nezpracovaného ještě fondu 

Ministerstvo zahraničního obchodu a Národní banky československé. Podotýkám jen, že 

pramennou základnu této diplomové práce by zajisté bylo možné komplementovat dalšími 

písemnostmi - k danému tématu např. z fondu Čsl. textilní závody n.p., resp. tištěnými 

prameny. K upřesnění jistě přispěla paměť jednoho z aktérů dění v Centrotexu, což není bez 

významu připomenout k dobru práce. 

Rozsáhlý úvod svědčí o nemalém úsilí, které diplomant do svého textu vložil. 

Definoval v něm své badatelské cíle, totiž objasnit příčiny vzniku podniků zahraničního 

obchodu, zvláště pak sledovaného Centrotexu a zasadit jeho vývoj do širších hospodářských 

souvislostí. Vymezil metodologické postupy a zaujal kritické stanovisko k použité literatuře. 

Struktura práce má své logické opodstatnění. První její část se zabývá těmi politickými a 

hospodářskými jevy, které měly přímou souvislost s obchodně politickými vztahy 

Československa se zahraničím, a to od roku 1945 do druhé poloviny 50. let. Jednotlivé její 

podkapitoly jsou dle mého názoru výstižně vymezeny, lze diskutovat o tom, zda se neměla 

věnovat srovnatelná pozornost i jiným jevům, o nichž není pojednáno samostatně. Vzhledem 

k významu formující se bipolarity by stálo za úvahu zařadit zvláštní podkapitolu např. o 

obchodně politických vztazích se Sovětským svazem, resp. konfrontovat je se vztahy 

se Západem - zřetelněji by tak vystoupily faktory limitující vývoj, které se místy v toku textu 

poněkud ztrácejí. Druhá kapitola je pak cele věnována Centrotexu. Subkapitoly by měly být 

vzájemně těsněji provázány - bez vazby na předchozí je např. vložena stručná informace o 

charakteru válečných škod (s. 36-37). 



r 

Diplomant byl nucen vzhledem k tématu pojednávat o jevech s ním souvisejících 

mnohdy dosti úsporně, snad právě proto se místy objevují větší či menší nepřesnosti. Tak 

např. (s.20) textu akcentuje význam koordinační komise (správně subkomise) v pracích na 

osnovách znárodňovacích dekretů, ale ona jen shrnovala a zapracovávala připomínky a 

náměty šesti odvětvových subkomisí. Není zcela přesné, že komunisté byli v otázce 

znárodňování zdrženlivější (s.22), což se ostatně zjevně ukázalo v průběhu zasedání vlády. 

Větší pozornost by si zasloužila teze (s. 39), že část zboží dodávaného prostřednictvím 

UNNRA byla vyvážena do SSSR, že USA nabízely venezuelskou ropu (s. 40), měla by být 

zmínka o roztržce s Jugoslávií v části pojednávající o RVHP (s.47), o Hnutí nezúčastněných 

států lze hovořit až od konference v Bělehradě z roku 1961, možnosti Rozsypalovy reformy 

oceněny příliš optimisticky (s. 149) aj. 

Bylo by též vhodné uvážlivěji zacházet s pOJmy, např. na s. 44 se hovoří o 

"socialistických státech", později jsou označovány za "lidové demokracie", s pOjmem 

"reforma" se zachází příliš volně, např. na s. 108 je tohoto pojmu použito pro pouhou úpravu 

cenových relací, na s. 117 je za "reformu" označována organizační změna. Místy se objevují 

problémy stylistické, např. na s. 61 cit. "Československo své dluhy vůči této zemi (Argentině) 

splácelo formou dovozu argentinského zboží"; na s. 27 nejasná poslední věta na stránce stejně 

jako na s. 28 poslední věta druhého odstavce či na s. 51 první věta třetího odstavce, resp. na 

101 první věta posledního odstavce ("Provádění reforem pro reformy Centrotexu spíše 

škodilo ... "). Rušivě působí i "nedotažené" věty, např. na s. 31 se hovoří o reformách MZO a 

MVO, které nebyly provedeny, ale o jaké reformy se jedná? či na s. 74 " ... aby Západní 

Německo vrátilo devizy" , byla smlouva se SSSR o zapůjčení deviz dojednána? 

Diplomant se často nechal unést dokumentem, vzdor v úvodu deklarovaném 

analytickém přístupu k němu. Např. parafráze dokumentu na s. 28-33 je neúměrně dlouhá, 

kapitola o cílech zahraničního obchodu je zahlcená údaji mnohdy jen čtvrtletního charakteru, 

je nepřehledná pro plynutí dat (ještě k tomu různorodých) v čase. Závažný je formální 

nedostatek - citace, snad jen s výjimkou materiálů z fondu MZO, v naprosté většině 

postrádají dataci, což pochopitelně výrazně omezuje výpovědní hodnotu. 

V předkládané práci převažuje poctivá snaha o důkladné zpracování vytčeného tématu 

a o vyslovení jasných závěrů, které lze akceptovat. Diplomovou práci 1. Roušara proto 

doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení: /1-'" ':h-,/, f{·{~-

V Praze dne 10.09.2010 
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prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 


