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     Cílem práce, jak kandidát v úvodu uvádí, a já si dovoluji volně parafrázovat, je porozumět 

formování a vývoji trhu se stavebními hmotami (cementem, vápnem a cihlami) v 

Předlitavsku a prvorepublikovém Československu s důrazem na vývojové tendence trhu 

(změny ve spotřebních zvyklostech, zavádění nových technologií), jeho monopolizaci, státní 

intervencionistickou politiku a institucionální proměny podnikatelské činnosti (přímé 

kapitálové vstupy bankovního sektoru a šíření kapitálových společností). Autor hodlá 

sledovat nejen základní podmínky trhu a jeho struktury, nýbrž také strategie „tržních 

hráčů“, a rovněž i „výkon“ trhu, tedy dopady průmyslu stavebních hmot na fungování 

předlitavské a československé ekonomiky. Výzkum ohraničuje obdobím tzv. velké deprese, 

během které se stavební hmoty začaly vyrábět na průmyslovém základě a přelomem let 

1938/1939, značících instrumentalizaci českých zemí ve prospěch velkoprostorového 

hospodářství. Disertační práce vychází z metod průmyslové ekonomie (paradigma 

Structure-Conduct-Performance), ekonomie, ekonomické geografie i tradiční metodologie 

hospodářských dějin (zejména business history, hermeneutická a statistická metoda). 

     Úvod je smysluplně a „příjemně“ uveden vybraným citátem z Vitruviových Deseti knih o 

architektuře, načež následují kvalitně předpřipravené a logicky formulované subkapitoly 1.1 

Objekt výzkumu, 1.2 Předmět výzkumu, 1.5 Cíle disertační práce a použité metody, vysoce 

pak oceňuji zejména podkapitoly 1.3 Současný stav poznání a 1.4 Pramenná základna. Text 

je od počátku doprovázen řadou schémat, grafů a fotografií, které usnadňují poznání 

zkoumané problematiky.  

     Obsah druhé kapitoly Základní podmínky trhu po citátu kultovního vídeňského architekta 

Otty Wagnera navozuje autorem zprostředkovaný přístup amerických ekonomů Paula A. 

Samuelsona a Williama. D. Nordhause a jejich díla „Ekonomie“ k problematice trhu, který 



lze charakterizovat následovně: „Zásadním problémem každé společnosti, ať už se jedná o 

primitivní izolovaný kmen, nebo moderní průmyslovou civilizaci, je určit, jaké komodity 

vyrábět, jak je vyrábět a pro koho je vyrábět. Pojem „ekonomika“ pak označuje proces, 

jehož účelem je řešit tyto otázky vhodnou alokací omezených zdrojů. V praxi se za použití 

dostupných technologií zkombinují vstupy, které lze zjednodušit na základní výrobní faktory 

(práce, půda a kapitál), v důsledku čehož dojde k vytvoření výstupů, tedy statků a služeb. Ty 

jsou buď spotřebovány, anebo použity jako výrobní faktory pro další produkci.“ Této vize se 

pak autor na následujících stranách „drží“ a aplikuje ji v přístupu v rámci subkapitol 2.1 

Poptávková strana (2.1.1 Mezi tradicí a modernou – nové stavební prvky a hmoty 

v architektuře, 2.1.2 Přímé a nepřímé substituty, 2.1.3 Klimatické podmínky a stavební 

sezona, 2.1.4 Cenová elasticita poptávky), 2.2 Nabídková strana (2.2.1 Přepravní náklady, 

2.2.2 Nerostné suroviny, 2.2.3 Výrobní proces, 2.2.4 Skladování zboží) a 2.3 „Dynamický“ 

model trhu se stavebními hmotami. 

     Nemohu ovšem nepoznamenat, že v Tabulce 3: Podíl přepravních nákladů na prodejní 

ceně cementu ve velkých československých městech v roce 1935 mně poněkud absentuje 

Moravská Ostrava (dle sčítání 1930 125 000 obyvatel) jako centrum dlouhodobě 

nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslové aglomerace habsburské monarchie, potažmo 

Československa, která nejen svou velikostí, ale především významem, bezpochyby 

převyšuje většinu měst v tabulce uvedených. Byť chápu, že archivní materiál (Národní 

archiv Praha, fond Ministerstvo železnic 1918-1945, kart. č. 2843, Přehledná tabulka cen 

cementů docílených při veřejných soutěžích v roce 1934 a 1935; Tamtéž, Vzdálenosti a výše 

režijního dovozného 1935), jenž byl při přípravě tabulky využit, výše poptávané město 

zřejmě neobsahoval. Nebo snad ano?   

     Další nosnou kapitolou, kterou autor naplňuje u úvodu nastíněné cíle je část třetí 

Struktura trhu, kterou lze charakterizovat slovy Joea S. Baina: „Pojmem „struktura“ je 

myšlen vzorec, jímž jsou jednotlivé díly nebo procesy organizovány do složitějšího celku. 

Hovoří-li se o „struktuře trhu“, nejedná se o nic jiného než jeho organizační charakteristiky, 

které na jednu stranu určují vzájemné vztahy mezi prodávajícími, kupujícími a nově 

vstupujícími subjekty a na druhou stranu mají zásadní dopady na probíhající konkurenci a 

tvorbu cen“. Nepřekvapí proto, že většina podkapitol – 3.1 Počet prodávajících, koncentrace 

výroby a externí kapitálové vstupy (3.1.1 Soustřeďování vídeňského cihlářského průmyslu 

do „triopolu“, 3.1.2 Oligopol s atomizovanou strukturou na pražském trhu s cihlami, 3.1.3 



Regionální vápenické oligopoly, 3.1.4 Formování celostátního oligopolu na trhu 

s cementem), 3.2 Diferenciace zboží, 3.3 Diverzifikace a vertikální integrace výroby, 3.4 

Vstupní bariéry, 3.5 Státní intervencionismus (3.5.1 Regulace zahraničního obchodu, 3.5.2 

Ochrana nájemníků, daňové odpisy a subvence stavebního ruchu, 3.5.3 Cenové intervence 

a nucená syndikalizace, 3.5.4 Regulace trhu práce) a 3.6 Stochastický model struktury trhu – 

je věnována zájmovým strukturám a jejich vzájemným vztahům (včetně externích 

participantů – banky, nájemníci etc.) nejenv rámci průmyslu stavebních hmot ve 

sledovaném období. 

     Ne jinak je tomu v případě kapitoly čtvrté Chování tržních subjektů, kterou autor uvedl 

citátem z díla The Economics of Industrial Organization Williama a Joanny Shepherdových: 

„Tržním subjektem je myšlena „firma“ a jejím chováním pak „podnikatelské strategie“ za 

účelem maximalizace zisku, minimalizace nákladů a eliminace rizika. Firma je jakákoliv 

hospodářská jednotka, kde lidé produkují zboží a služby, přičemž se může sestávat z jedné a 

více továren, kanceláří, obchodů restaurací a podobných zařízení. Každá firma sleduje 

svébytné podnikatelské strategie, čímž jednak zásobuje trh zbožím, jednak sama poptává 

suroviny nutné pro výrobu. Zatímco při kontaktu s vnějším světem dominují tržní 

mechanismy, korigované intervencemi státních a jiných důležitých institucí, uvnitř firmy 

obvykle funguje přísná hierarchie rozhodování (zpravidla platí, že čím větší subjekt je, tím je 

interní rozhodovací proces autoritativnější a byrokratičtější)“. Za opodstatněné považuji jak 

zařazení v úvodu nenásilně „filozofující“ podkapitoly 4.1 Legalita a legitimita monopolu 

(dále již věcně členěné: 4.1.1 Formování kartelového zákonodárství, 4.1.2 Cihlářské 

syndikáty ve Vídni a Praze, 4.1.3 „Federalizace“ regionálních průmyslových dohod ve 

vápenictví, 4.1.4 Centralizace „federativních“ cementářských syndikátů), „socializující“ (ve 

smyslu hledání a odkrývání socio-ekonomických vazeb) 4.2 Konfrontace a kooperace uvnitř 

monopolní organizace, i subkapitoly další – 4.3 Vytváření vstupních bariér, 4.4 „Outsiderem“ 

na trhu, 4.5 Lobbingové strategie a 4.6 „Evoluce“ monopolu.  

     Z pohledu formulování shrnujících stanovisek v Závěru má stěžejní význam kapitola pátá 

Výkon trhu (5.1 Rentabilita podnikání, 5.2 Hospodářský cyklus, 5.3 Koncentrace výroby a 

investiční cyklus, 5.4 Náklady mrtvé váhy a efektivita monopolu), v níž se autor snaží mj. 

odhalit, objasnit a zvážit výhody a nevýhody zastřešujících zájmových organizací, jak 

z pohledu ekonomické výhodnosti, sociální akceptovatelnosti tak i dalších hledisek. 

Následují seznam pramenů a literatury, tabulky, grafy, diagramy a obrazová příloha. 



 

     Co říci závěrem? Na tomto místě bych si dovolil volně parafrázovat oblíbené klišé klasika 

české i světové gastroenterologie profesora Jana Laty: „Myslím, že je to v pořádku.“ 

 

     Na základě výše uvedeného se domnívám, že dizertační práci Tomáše Gecka Trh 

stavebních hmot v Předlitavsku a Československu v letech 1873-1938. Formování, vývojové 

tendence, kartelizace k obhajobě splňuje všechna kritéria kladena na uvedený typ graduační 

práce a doporučuji ji k obhajobě, na jejímž úspěšném základě, a po splnění všech zákonem 

stanovených podmínek, navrhuji, aby byla kandidátovi udělena vědecká hodnost doktora 

filozofie (ve zkratce Ph.D.). 

 

 

 

V Ostravě 7. srpna 2017           Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.               


