
Errata k bakalářské práci „Banka Slavia 1869-1918“   22. 8. 2031 

 

Strana Řádek Původní znění: Nahraď: 

29 34 „Při studiu“ až „vycházím 
metodologicky z“ 

„Při analýze sociálního zakotvení 
pojišťovny – a to jak na rovině 
klientely, tak managementu podniku 
– využívám“ 

47 5 „Chleborád“ až „odpovídá“ „Chleborád se přiklání k odpovědi“ 

54 14 „pojišťovací“ „pojišťující“ 

58 4 „se snaží“ až „zakladatelů“ „uzavřel svůj projev na valné 
hromadě zakladatelů přáním“ 

64 27 „a13. březnem“ „a 13. březnem“ 

65 16 za „Moravsko-Slezská“ vlož: vzájemná pojišťovna 

73 12 „životní“ „života“ 

75 4 „podána18.“ „podána 18.“ 

79 7 za „formuluje“ vlož: „V. Peča“ 

79 21-22 „Modernizace“ až „Národu 
českoslovanskému,“ 

Této příležitosti využívají nově 
založené pojišťovny vstupující na 
pojistný trh. Starší podniky rozšiřují 
(v kontextu „zakladatelské horečky“ 
a v reakci na rostoucí konkurenci na 
trhu) paletu provozovaných 
pojistných odvětví. Projektem nové 
pojišťovny je i provolání „Národu 
českoslovanskému,“ 

98 15 „představovaly“ „představovala“ 

100 2 „u“ „i“ 

100 13 „vznikla“ po „z iniciativy“ „byla založena roku 1912 jako 
projekt“ 

100 17-18 „dopravní“ až „skleněných tabulí“ „dopravní a úrazové pojištění, 
pojištění strojů a zvonů proti 
poškození, pojištění proti škodám, 
způsobeným krádeží a 
zpronevěrou, pojištění povinného 
ručení a pojištění skleněných tabulí 
proti rozbití“ 

107 4 Vypustit: „Dohodou“ až „rizika.“ 

109 10 „pojištění“ až „pomáhat“ „pojištění pomáhat“ 

158 8 „in“ „i“ 

191 7-9 „že“ až „třídě“ „že vídeňští Češi byli menšinou sice 
početnou, ale nepříliš zámožnou“ 

191 11 „obchod Vídni“ „obchod ve Vídni“ 

242 4 „dosahovala“ „docilovala“ 

242 23 „nový“ až „se rozhoduje“ „V reakci na to se rozhodla správní 
rada, obměněná v letech 1908 a 
1909“ 

243 3-4 „Jiný“ až „požární“ „Dále vzniklo GZ pro západní Halič 
v Krakově, které převzalo část 
požárního pojistného kmene GZ ve 



Lvově. (K rozdělení životního kmene 
mezi obě GZ vzhledem k malé 
poptávce po životním pojištění v 
Haliči nedošlo).“ 

249 21 Vypustit „V dalších letech“ až „konjunktura“. 

254 5 „slibujících“ až „půjčky“ „které spojovaly uzavření pojistky s 
upsáním válečné půjčky a slibovaly 
vysoké zúročení“ 

254 9 „Banka“ „Slavia“ 

259 4 „technici“ „inženýři“ 

261 3 „nižší“ až „třídy“ „nižší. Relativně slabě jsou však 
zastoupeny i některé sociální 
skupiny, příslušející k vyšší třídě“ 

261 28 „Jednalo“ až „postupné“ „Šíření životního pojišťování s 
sebou následně přineslo postupné“ 

272 Pozn. 792 „I při pohledu na celépojistné kmeny 
pojistné kmeny pojišťoven, sídlících“ 

„I při pohledu na celé pojistné kmeny 
pojišťoven, sídlících“ 

281 7 „která nicméně ztroskotala“ „které nicméně ztroskotalo“ 

281 12 „částku“ „hodnotu“ 
281 13 „byly již“ „bylo“ 
281 Pozn. 83 „Volili ho především odmítnutá rizika -“  „Volily ho především“ 
285 3 „kartel s ním“ „kartel a s ním“ 

285 8 „pojišťovnám“ „pro pojišťovny“ 

286 1 Vypustit „Rostoucí“ až „1911“ 

295 21 „seodehrála“ „se odehrála“ 

306 2 „rakouského Svazu“ „rakouského Svazu soukromých 
pojišťovacích ústavů“ 

311 17 Vypustit: „především“  

312 21 „letech se získává“ „letech získává“ 

316 Pozn. 997 „si o d záložny si nechali vyplatit“ „si od záložny nechali vyplatit“ 

328 8 „Před“ až „půjček“ „Do roku 1890 čerpali u banky 
Slavie její klienti celkem 4346 
půjček.“ 

344 9 „1913představovaly“ „1913 představovaly“ 

375 8 „jak se naskytují z jednotlivých 
případů obchodních tak jak se 
naskytují z jednotlivých případů 
obchodních, což“ 

„jak se naskytují z jednotlivých 
případů obchodních, což“ 

 


