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Hospodářské dějiny, dějiny obchodu, financí jistě představují tradiční historiografické 

náměty, odrážejí zavedené heuristické postupy a podobně. Považuji za chvalitebné, že se 

občas objeví práce, práce diplomová, která se pokouší jít právě takovou tradiční cestou. 

Shodou okolností v mém semináři v roce 2012 byly dokončeny hned dvě diplomky, čerpající 

z klasických témat, vedle chebského obchodu právě i práce Petry Svačinové, jež se zabývá 

tématem „finančních interakcí“ slavných augsburských peněžníků s významnou dynastií. Jistě 

by se mohlo namítnout, zda lze v tomto tématu nalézt něco nového, když první fuggerovské 

monografie vznikly již v 19. století…. Ovšem, podotýkám, že mohlo, protože platí tradiční 

poučka, že možnosti a meze historiografie se mění v čase a to platí jak pro Fuggery, tak jejich 

„korunové“ partnery.. 

Diplomová práce Petry Svačinové se pokouší postihnout vzájemné vztahy Fuggerů a 

Habsburků v období od poloviny 15. do poloviny 16. století a to, jak sama uvádí, v kontextu 

všeobecného vývoje evropského kontinentu. Ono to není tak jednoduché téma, již k značné 

fuggerovské literatuře. Autorka se vrátila až ke kořenům rodu a sledovala  rovněž cesty a 

vytváření jejich finančního „imperia.“ Samozřejmě, že na ploše této kvalifikační práce nelze 

postihnout více než jakýsi sukus celkové velmi členité problematiky. Jsou dány nejen počtem 

členů rodů, ač byl přirozeně dominantní Jakob Fugger, ovšem velice členitá byly i jejich 

aktivity, které se rozprostíraly na teritoriu celé střední Evropy. 

Dodávám, že jde o téma velice komplexní, a pohled P. Svačinové, je takříkajíc 

„fuggerovský“. Jistě neméně důležitý by byl pohled „habsburský“. Uvádím namátkou 

jedinečné knihy dvorské poklady (Hofzahlambsbücher) ve Vídni. Mám tu na mysli jen 

upozornění na to, jak je téma složité. Mám za to, že z pohledu augsburských finančníků se 

v něm diplomantka zorientovala velice solidně. Přirozeně nepřehlédněme některá 

zjednodušení, která ovšem mohou padat na vrub stylu P. Svačinové, jenž je poněkud 

lapidární, ba místy stručný.  

 

Diplomovou práci Petry Svačinové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
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