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Problematika pojišťovnictví náleží v české historiografii hospodářských dějin k oněm 

velmi málo frekventovaným, přestože sotva kdo ze světa financí pochybuje o tom, že právě 

ono náleží v oblasti finančního podnikání do jeho elitní části. Je to dáno celou řadou faktorů, 

počínaje pochopením jeho místa v moderní společnosti a konče náročností tématu, jež si 

vyžaduje nejen velmi důkladné přípravy teoretické, ale i schopnosti práce s hromadným 

pramenným materiálem. Poslední velká práce k této problematice (syntéza dějin 

pojišťovnictví v v Československu) pochází z pera Miroslava Marvana a byla publikována na 

sklonku 80. let minulého století. Adept bakalářské práce zaměřil svou pozornost na 

nejvýznamnější podnikatelský subjekt v nacionálně českém prostředí, subjekt, jenž pracoval 

s hospodářským nacionalismem, aniž ovšem uvízl v jeho sítích tak, aby podnikatelsky 

zaostával. Jedná se tedy o téma zásadní. Původně skromněji formulované zadání autor 

rozvíjel do hloubky stejně jako šířky. Vznikla tak práce přesahující rozsahem standardy 

bakalářské práce. Je však třeba říci, že rozšíření práce je funkční, tématem i zpracováním 

odůvodněné. Vojtěch Pojar při jeho uchopení prokázal neobyčejnou vůli, trpělivost i potěšení 

z práce. 

Dílo je založeno na primárních pramenech archívní povahy a pramenech tištěných, 

autor se vypořádal s fakticky veškerou odbornou literaturou. Je logicky členěno a odpovídá 

standardům současné bussines history. Vychází z formování pojistného trhu a jeho vývoje 

směrem k náročnějším produktům obrážejícím mentální proměnu společnosti v průběhu druhé 

poloviny 19. století. Systematicky podle jednotlivých typů sleduje rozvoj podnikání Banky 

Slávie. Vysvětluje její investiční strategie, zkoumá její pohyb na trhu nedokonalé konkurence 

a její místo v procesu kartelizace pojišťovnického podnikání. Podnikání dává do kontextu 

s jeho personálním zajištěním. Množství tabulek a grafů ústících do pozoruhodných analýz 

dokládá kompetentnost zpracování. Práce je psána pěkným jazykem, srozumitelně. Se závěry 

díla, jež je nesporným hodnotným badatelským příspěvkem k dějinám českého peněžnictví,  

se plně ztotožňuji. Jeho kvalita je taková, že si zaslouží být publikováno.  

Závěrem konstatuji, že autor prokázal na náročném tématu schopnost samostatné 

kritické práce s prameny a jejich adekvátní interpretace. Dílo vysoce překračuje nároky 



kladené na bakalářské práce a obstálo by nesporně i jako práce magisterská ba i vyšší. To jsou 

důvody proč je doporučuji  k úspěšné obhajobě. 
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