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Oponentský posudek na bakalářskou práci Vojtěcha Pojara, Banka Slavia 1869-1918. 

Podnikání, podnikatelské strategie a sociální zakotvení, Praha 2013, 401s. + XVIIs.  

 

Bakalářská práce kol. Vojtěcha Pojara je věnována vývoji největší české pojišťovny nazvané 

věcně poněkud nelogicky, ale nacionálně „dobově přiměřeně“ Banka Slavie v prvním 

půlstoletí existence. Zaměřena je na její podnikatelské strategie, ukotvení v klientele a na 

představení manažerů s akcentem na sítě, jež je spojovaly s dalšími aktéry politického a 

ekonomického dění na území českých zemí. Obligatorní úvod zahajuje současná definice 

pojištění a pojišťovnictví s jejich návazným rozborem v českém ekonomickém diskurzu  do 

roku 1948 v koncízní zkratce počínaje názory Albína Bráfa, přes Josefa Grubera, Karla 

Svobodu, Karla Engliše až po Josefa Macka. Dále přicházejí základní pojmy, kde autorovo 

porozumění zkoumané problematice evidentně formovala v první řadě práce Evy Ducháčkové 

„Principy pojištění a pojišťovnictví“ (nevím ovšem, proč není uvedena její přesná citace – s. 

16-17 a není zařazena do seznamu literatury). Teoretický rámec bych také nezačínal českou a 

v nástinu i zahraniční historiografií soukromého pojištění, byť obě pasáže dokládají velmi 

dobré zvládnutí existujícího stavu zkoumané problematiky. Vlastní teoretická východiska pak 

přibližují „širší koncepty“, jež odkazují na dnes již klasické práce Pierre Bourdie/ho/. 

 Pramenná základna je adekvátní zkoumanému tématu a svým záběrem dostatečně 

reprezentativní pro ozřejmení cílů práce. Zvlášť oceňuji vložení dat o zastupitelích a klientech 

Slavie do databáze a její následné vyhodnocení. V badatelských otázkách pozitivně hodnotím 

tezi o přijetí pojišťovacích technologií  v české společnosti jako výsledku transferu, dále 

periodizaci pojišťovny Slavie podle vývoje a změn její podnikatelské strategie, analýzu 

investování rezerv ústavu, zapojování firmy do kartelových dohod, včetně vzniku nových 

kartelových organizací odvětví, jakož i sociální zakotvení pojišťovny na úrovni jejího 

managementu. Kol. V. Pojar velmi rád a hojně užívá pojmy z oblasti kulturních dějin či 

historické antropologie, jež ovšem v dějinách hospodářských nemusí být vždy dokladem 

badatelské erudice. Standardní prověřená terminologie oboru rozhodně není „zastaralým 

harampádím“, za níž by ji ochotně prohlásili teoretičtí „modernisté“.  

 Předobraz vlastního jádra výzkumu tvoří pojednání o projektech Františka C. 

Kampelíka a Františka L. Chleboráda, které však pro svůj utopický charakter mohly být 

realizovány jen těžko. Takových návrhů bylo rovněž více. Připomenout lze např. kampeličky, 

které s původními představami F.C. Kampelíka neměly nic společného. Kapitola o založení 

Banky Slavie je svého druhu moderním přepracováním a doplněním příslušné části podnikové 

historie pojišťovny z pera Václava Peči a zároveň do jisté míry polemikou s tímto textem. 
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Vychází z nárůstu pojistných potřeb v české společnosti a z diskuzí o vhodné formě pojištění. 

Umírněně demytologizuje „iniciativně-reprezentativní osobnost“ hlavního aktéra založení 

Františka Ladislava Chleboráda. Dále rozebírá profesní strukturu zakladatelů, kteří 

představovali tehdejší českou podnikatelskou elitu, a upozorňuje na „druhý život“ geneze 

firmy, kdy se „příběh o vlastním původu“ a zrodu stal pilířem firemní identity a reklamně 

marketingovým „zbožím“ pozitivně působícím na klientelu. 

 Následný výklad mapuje podnikatelské pole, do kterého Banka Slavie vstupovala a 

v němž působila, tj. pojistný trh Předlitavska a Zalitavska s jistou orientací na české země. 

Zabývá se třemi základními formami pojištění v tehdejší době, a to pojištěním požárním, proti 

krupobití a životním pojištěním. Nejprve je nastíněno pojištění proti „klasické hrůze“ 

minulých staletí, tj. požárům, jimiž byla téměř stoprocentně postižena sídliště městského či 

venkovského typu a „pohořelí“ byly odkázáni na dobročinnost, soucit a milost. Podle studie 

Wolfganga Rohrbacha „Technische Fortschritt  und Versicherung in Österreich“ se tento typ 

pojistného na celkovém objemu obchodů domácích i zahraničních pojišťoven sídlících 

v habsburské monarchii podílel téměř 38%. Autor přehledně referuje o požárních 

pojišťovnách na teritoriu říše, tabulkovou formou uvádí jejich podnikání, rozkličuje  

geografickou strukturu pojistných obchodů, se zvláštním akcentem na Čechy a všímá si 

„hráčů na trhu“, tj. pojišťoven a zajišťoven. 

 Z agrárního – v dynamičtěji se rozvíjejících teritoriích mocnářství agrárně-

průmyslového – charakteru „zemí na říšské radě zastoupených“ i Uher vyplýval význam 

pojištění proti krupobití, jež dokázalo v klimaticky nepříznivých letech zničit úrodu. 

Vzájemné krupobitní pojišťovny se tak staly výsledkem konsensu hospodařících majitelů 

půdy, jimž sloužily jako nástroj sdílení rizika. Tyto náhledy kol. Pojara lze plně akceptovat. 

Struktura subkapitoly je podobná jako u předešlého požárního pojištění, tj. počet pojišťoven, 

jejich typy a podíl na trhu, geografická struktura pojistných obchodů, podnikání 

v předlitavské části monarchie a speciálně v české zemi, jakož i informace o důležitějších 

hráčích v daném byznysu. Kromě rámcového nástinu problematiky považuji za přínosné 

zjištění o rozdílném přístupu pojišťoven ke klientele podle její ekonomické síly a 

symbolického kapitálu. Při vyměřování výše pojistného i při náhradách škod byla v podstatě 

diskriminována masa malých pojištěnců a úkor pojištěnců velkých a největších, vybavených 

navíc vznešenými tituly či prestižními úřady. 

 Posuzovaný segment textu zakončuje subkapitola o životním pojištění, které v závěru 

19. a v prvních decenniích století dvacátého objemově v rámci pojistných odvětví vzrostlo ze 

čtvrtiny v roce 1887 na cca 38% před vypuknutím světového válečného konfliktu. Uváděná 
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partie je opět vnitřně členěna na přehled životních pojišťoven v Předlitavsku a Zalitavsku, na 

představení jejich významnějších pojistných produktů, klientely a hráčů na trhu, spolu 

s nástinem životního pojišťování v českých zemích. Tento segment práce tak demonstruje 

základní kontury pojišťovenského podnikání, jimiž se autor zabývá v následujícím jádru 

svého díla. Není ovšem zřejmé, proč jednotlivé části nejsou seřazeny podle jejich významu 

pro pojišťovnictví jako celek a proč některé v textu vyčleněné pasáže nejsou podchyceny 

v obsahu.      

 Další část práce již vstupuje in medias res zkoumané tématiky. Věnována je přímo 

podnikání Banky Slavie, které počíná výkladem pojištění požárního. Jeho definici bych však 

očekával spíše v předchozím obecnějším vymezení této sféry činnosti pojišťoven, (což 

mutatis mutandis platí i pro pojištění proti krupobití a pojištění životní). Obeznale je 

prezentováno rozšíření požárního pojištění v českých zemích, o němž jsou však stručné 

statistické údaje sděleny již dříve (s. 94-98), a především pak odpovídající analýza 

obchodních aktivit Banky Slavie v dané oblasti s důrazem na její váhu v obchodní strategii 

firmy se zlomovým rokem 1885. Po něm následovala konsolidace a cesta k pojišťovně Slavii 

jako modernímu velkopodniku s dynamickým ekonomickým růstem a nadstandardní prestiží 

v českém národním organismu. 

 Ve sféře životního pojišťování se měla projevit změna tradiční (či snad tradicionální) 

mentality české venkovské a maloměstské střední vrstvy. Podle vyslovené teze V. Pojara s 

„postupem modernizace společnosti i mentalit získává jistota nového institucionálního 

garanta: pojišťovnu“. Za určitý problém však považuji, že dosavadní výzkum pozůstalostních 

spisů  okresních soudů takovou tezi nepotvrzuje. Spíše naopak – i pro příslušníky české elity, 

a o to více to platí pro střední vrstvy, zůstaly základem jistoty nemovitosti a finanční depozita 

u „spolehlivých“ peněžních ústavů. Životní pojištění pro ně bylo záležitostí komplementární a 

v podstatě marginální. Ambiciózní plány manažerů pojišťoven tak lze považovat více za pia 

desideria. Např. na českém venkově jednoznačně dominovalo pojištění požární, plechové 

štítky s nápisem „Pojištěno u Banky Slavie“ na selských staveních je možné považovat téměř 

za „klasiku“, a pokud byla v paměti tristní zkušenost, uplatnilo se pojištění proti krupobití.  

Větší množství životních pojistek je patrné u finančně progresivněji uvažujícího 

obyvatelstva židovského původu, jak ostatně ukázalo studium zrůdné ekonomiky holocaustu. 

Do diverzifikace rizik podle talmudu také kapitálové životní pojištění dobře zapadalo. (Není 

ovšem prokázáno, zda tomu tak bylo již před rokem 1918, nebo se jednalo o produkt 

rozšířený až ve druhém a třetím desetiletí 20. století.) Vlastní analýzu  nabídky životních 

pojistek, vstup na trh i rozvoj kapitálového životního pojištění  jako hlavního pojistného 
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produktu tohoto podnikatelského segmentu v letech 1886-1918 považuji za zdařilou. 

Doplňkem podnikání Banky Slavie bylo pojištění krupobitní podané kol. Pojarem adekvátním 

způsobem a s pochopením, že „přispívalo k úspěšnější akvizici a udržení klientů v pojišťování 

požárním“.  

   Za nadstandardní lze označit subkapitoly o „formování kartelových organizací 

pojišťoven v rakousko-Uhersku a zapojení Banky Slavie do nich, s cílem vymezit faktory, 

které při tom hrály roli a důsledky, které tento proces měl“ a o investičních strategiích při 

uplatnění rezerv. Uchazeč v rámci kartelizace sleduje nejprve podnikání Slavie mimo kartel, 

dále vznik Svazu soukromých pojišťovacích ústavů a zapojení Slavie do sítě kartelových 

smluv a poté odstředivé tendence českých pojišťoven v rámci kartelových organizací a 

ustavení Pražského svazu pojišťoven, přičemž rozhodující pro završení kartelizace českého 

pojišťovnictví považuje hospodářskou krizi let 1900-1903. Investiční strategie při realizaci 

rezerv, kterou management Slavie prosazoval se zjevně měnila v návaznosti na vývoj 

hospodářského cyklu  a podle měnící se výnosnosti jednotlivých investičních nástrojů. Jak 

ukazuje graf výnosy v období 1886-1918 plynule narůstaly, přičemž pojišťovna v závěru 

devadesátých let 19. století a v prvních dvou decenniích 20. století investovala konzervativně 

– převážně do obligací zemských ústavů, hypotečních půjček a půjček na pojistky, tzn. do 

instrumentů jen s malou mírou rizika. 

 Obsazování statutárních orgánů Banky Slavie souviselo se založením pojišťovny na 

principu vzájemnosti korelující s českou nacionální solidaritou. Tyto skutečnosti ovlivňovaly 

její vlastnickou strukturu, poměr sil ve statutárních orgánech i klíč, podle něhož byli manažeři 

Slavie voleni. V její správní radě se po počátečních výkyvech vystřídaly dvě generace aktérů 

z řad českých politiků a podnikatelů. Pro členství v uvedeném statutárním orgánu je 

kvalifikoval špičkový výkon a od závěru prvního desetiletí 20. století i politické stranictví. 

Podnikatelské aktivity i vlastní chod firmy ovšem určovalo ředitelství ústavu v čele 

s generálním tajemníkem. Právě pod jeho vedením Banka Slavia od poloviny osmdesátých let 

19. století vyrostla v největší pojišťovnu sídlící v českých zemích. Závěr textu lze označit za 

optimální shrnutí zjištěných poznatků a jejich začlenění do širšího kontextu historického 

vývoje. Plně relevantní je i seznam pramenů a literatury, poznámkový aparát a přílohy. Zvlášť 

bych vyzvedl bohatě využité tabulky a grafy, které instruktivně dotvářejí velmi pozitivní 

dojem z předloženého díla. 

 Celkově je bakalářská práce Vojtěcha Pojara zřetelně nadstandardním výkonem. 

Úrovní heuristiky, historické kritiky a zejména konceptuální interpretace by plně obstála jako 

práce diplomová a s určitými úpravami i jako disertační práce doktorská. Bez dalšího ji proto 
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doporučuji hodnotit jako výbornou a vzhledem k jejím mimořádným kvalitám i rozsahu by ji 

vedení Ústavu hospodářských a sociálních dějin mělo navrhnout k ocenění děkanem 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vysoce nadprůměrnou a příkladnou práci 

bakalářskou. 

 

V Praze, dne 26. srpna 2013 

 

                                                                                              Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 


