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 Objemná bakalářská práce pana Františka Fišera „Friedrich Leitenberger“ se nejen 

svým rozsahem, ale i kvalitou zpracování v podstatě přiblížila úrovni magisterské 

(diplomové) práce. 

 Předložená práce se věnuje jednomu z představitelů přední podnikatelské rodiny 

Leitenbergerů v oblasti textilu, Bedřichovi Leitenbergerovi (1837-1899), jednomu 

z posledních představitelů rodinného podniku. Práce je logicky strukturována do několik 

kapitol. Vyjma úvodu a závěru ji tvoří devět různě obsáhlých kapitol. Práce je především 

založena na studiu nepublikovaného archivního materiálu uloženého v českých i rakouských 

archivech, dále na studiu publikovaných dokumentů a dobové a současné odborné literatuře. 

Práci doprovází bohatá a velmi kvalitně vybraná obrazová příloha, která dodává práci na 

plasticitě. 

 Práce je příspěvkem k dějinám nejen podnikání (business history), ale i k dějinám 

podnikatelských rodin. Bakalářská práce vytěžila podle názoru oponenta pravděpodobně 

všechny podstatné archivy a dostupné dokumenty. Práce obohacuje naše poznání o jednu 

z významných osobností podnikatelského prostředí monarchie. 

 Friedrich Leitenberger se musel vypořádat se zrychleným hospodářským tepem druhé 

poloviny 19. století, kdy udržet rodinný podnik nebylo vůbec jednoduché (po stránkce 

nabídky produkce i konkurence) a řada obdobných podnikatelských podniků končila ve třetí 

generaci (např. firma Lanna). I toto je případ rodiny Leitenbergerů, kdy poslední představitel 

tragicky umírá při autonehodě v roce 1904, tedy jen o pět let později, a firma byla přeměněna 

na akciovou společnost. 

 V životě F. Leitenbergera se zrcadlí poltický, ekonomický i kulturní vývoj 

předlitavské společnosti. Zásluhy o ekonomické povznesení kraje, sociální cítění, mecenášství 

s sebou přineslo také společenský a politický vzestup (poslanec, svobodný pán). 



 K práci nemám významnějších připomínek, spíše jen formálních doporučení (ohledně 

tabulek lépe uvést název tabulky a pod tabulkou zdroj, v případě elektronických médií uvádět 

i datum náhledu, u biografických poznámek zdroj) a uvítal bych poněkud rozšířený závěr. Pro 

obhajobu bych navrhoval otázku ohledně funkčních elit, zda Friedrich Leitenberger by do této 

kategorie patřil. Uvedené připomínky nikterak nesnižují vysokou úroveň zpracování dané 

problematiky. Přimlouval bych se za otištění této práce. 

Podle oponentova názoru práce splňuje (překračuje) požadavky kladené na 

kvalifikační práce a plně ji doporučuji k obhajobě. 
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