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Slovo úvodem

Předkládaná kolektivní monografie významně vybočuje z do-
savadního majoritního proudu historiografie o dějinách moder-
ního českého (československého) peněžnictví. Nesoustředí se na
vznik a dějiny jednotlivých peněžních ústavů, netřídí je podle
typů či aktivit ani podle velkosti, nezkoumá je jako podnikatel-
ské subjekty, tedy pomíjí jejich činnost, dlouhodobé podnikatel-
ské strategie, odborné zaměření, místo na trhu, speciálně pak
kartelová začlenění, zisk, otázky mobility, likvidity, malverzací
a neklade si ani ambice makroekonomické, tj. zkoumání místa
a významu jednotlivých typů peněžních ústavů v ekonomice.1

Jejím svébytným tématem se staly směrodatné osobnosti sti-
mulující formování, rozvoj a především pak efektivitu subjektů
kapitálového a peněžního trhu. Pojednává o finančních manaže-
rech, ať se již jednalo o vrcholové představitele statutárních or-
gánů velkých peněžních ústavů, soukromé bankéře či ministry
financí. Stručně řečeno, práce se soustředí na představitele čes-
kých/československých finančních elit. Rozsáhlý autorský tým
reprezentovaný předními znalci oboru peněžnictví, ale i řadou
mladších badatelů, kteří s výzkumem hospodářských a sociál-

1 K historiografii českých hospodářských dějin a zejména dějin českého ban-
kovnictví srv. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Svazek 1.,
O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, za redakce Zdeňka Jindry
napsali Zdeněk Jindra, František Svátek, Jiří Štaif, Praha 1996; Zdeněk Jindra –
Jiří Novotný – Jiří Šouša, Historiografie českého bankovnictví, in: Acta Univer-
sitatis Carolinae – Philosophica et Historica 5, Studia historica XLVII, Praha
2000, s. 7–47; František Vencovský a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích,
Praha 1999.
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ních dějin nedávno začali, nepracuje při výběru zkoumaných
osobností s prostým principem elity poziční (osobnost zaujíma-
jící místo v čele peněžního ústavu). Vychází z výkonového prin-
cipu, tedy legitimizace toho kterého manažera podnikatelským
úspěchem.2

Hovoříme-li o finančních elitách, nemyslíme tím jen repre-
zentanty vrcholových financí na úrovni obchodních akciových
bank, ale i představitele peněžních ústavů zakotvených ve své
činnosti regionálně, ba i místně. Finanční sektor je vnímán jako
celek, třebaže vnitřně strukturovaný: veřejnoprávní ústavy, ob-
chodní banky, soukromé bankovní domy, tzv. ústavy lidového
peněžnictví, tj. záložny, spořitelny a úvěrní družstva či pojišťov-
ny. Větší část sledovaných osobností spadá do sféry financí naci-
onálně českých, nicméně reflektovány jsou i peněžní ústavy slo-
venské a německé, respektive německo-židovské.

Téma, členění a především pak metodologické přístupy řadí
dílo do proudu soudobé historiografie hospodářských a sociál-
ních dějin, jenž nachází nové badatelské horizonty na poli dějin
kulturních. Vedle tradičních metod, za jaké jsou považovány
metoda hermeneutická, statistická a zejména pak biografická,
pracuje předkládané dílo i s přístupy sociologicko-politologický-
mi, zvláště pak východisky obsaženými v dílech Pierra Bour-
dieua.3 Reflektuje pojmy habitus, ekonomický, sociální, kultur-
ní a symbolický kapitál.

Hlavním cílem práce je hledání identity finančníka a rozma-
nitosti jeho akčních polí. S tím souvisí způsoby formování fi-

2 V této souvislosti srv. stať Eduard Kubů – Jiří Šouša, České (československé)
finanční elity v evropském kontextu. Komparace domácích a evropských finanč-
ních elit – cesta k poznání jejich původu, zrání, mentality, místa v národní spo-
lečnosti a na mezinárodní scéně, in: Moderní podnikatelské elity. Metody a per-
spektivy bádání, ed. Jiří Štaif, Praha 2007, s. 37, 45–48.
3 K novým kulturně historickým trendům v historiografii hospodářských dějin
a speciálně pak peněžnictví srv. Harald Wixforth, Einleitung: Bankiers und
Finanziers als Gegenstand der sozialhistorischen Forschung, in: Bankiers und
Finanziers – sozialgeschichtliche Aspekte. Geld und Kapital. Jahrbuch der
Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Sparkassengeschichte 2004,
Stuttgart 2007, s. 5–10.
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nančních (peněžnických) elit, rozlišení stadií jejich profesního
života. Pominout nelze zvláštnosti distinkcí jednotlivých seg-
mentů elit, formování jejich sociálních sítí vyjádřené angažmá
v hospodářském, politickém a kulturním životě, stavovských or-
ganizacích, nejrůznějších spolcích a v neposlední řadě také ve
sňatcích. Práce usiluje o charakteristiku sociálního typu české-
ho/československého vrcholového finančního manažera a ban-
kéře. Kontrapozici tvoří regionální, respektive dokonce přímo
lokální finančník vázaný na samosprávné orgány. Obě krajní po-
zice vymezují prostor při hledání odpovědi na obšírně zodpově-
ditelnou (a další výzkum vyžadující) otázku po místě finančních
a peněžních elit ve společnosti a ekonomice. Závěrem se autoři
snaží s využitím dobově profilovaných souborů elit národních
naznačit význam elit finančních pro horečně se emancipující čes-
kou národní společnost přelomu 19. a 20. století a definovat po-
suny vyjadřující vnímání finančních elit po deseti letech trvání
první Československé republiky, kdy se tento stát politicky, hos-
podářsky a sociálně vyprofiloval a dočasně stabilizoval. Formo-
vání takovýchto zásadně nových tezí umožnila široká databáze
systematicky zpracovávaná v rámci projektu.

Podstatná část prezentovaných závěrů a tezí jednotlivých
subkapitol prošla diskusí na sympoziu pořádaném Ústavem hos-
podářských a sociálních dějin UK FF v Praze ve dnech 24. až
25. listopadu 2006.

Editoři děkují všem spoluautorům za konciliantní a vstřícný
přístup při realizaci záměru monografie tak, jak jej v interakci
s nimi koncipovali.




