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Ringhofferové, jejichž předkové přišli v druhé polovině 18. století do Prahy přes Vídeň
z Burgenlandu, byli mimořádně ekonomicky aktivní rodinou. Velmi rychle se etablovali ve
zdejším společenském prostředí. V první a druhé generaci založili cechovní dílny. V třetí
a čtvrté generaci se cechovní mistři proměnili v průmyslníky a velkostatkáře. Dosáhli značného
jmění a také dědičné nobilitace. Příslušníci páté generace vytvořili koncern Ringhoffer-Tatra.
Po druhé světové válce byli vydáni Sovětům a odsunuti do Rakouska. Ringhofferové vlastnili
firmy, které dnes de iure již neexistují, ale z jejich podstaty a tradice žily a žijí Tatra Smíchov,
Tatra Kopřivnice, Strojmetal Kamenice, Výzkumný ústav kolejových vozidel, Zámek Štiřín či
Pivovar Kozel ve Velkých Popovicích.
Co má být předmětem historického zkoumání u tak živého, aktivního a mnohotvárného
organismu jako je rodinná firma? Má to být rodina, podnikatelské strategie, samotná výroba,
osobní záliby či kulturní, sociální a politická angažovanost podnikatelů? Domníváme se, že na
takto spletitý, živý a neustále proměnlivý předmět výzkumu existuje jediný badatelský
a metodologický přístup: k uchopení takto časově, tematicky a historicko-antropologicky
rozsáhlé látky je vhodný jen koncept Family business history, tedy dějiny rodinného podnikání.
Ty jsou v zahraničí již značně rozvinutou, uznávanou a v poslední době i velmi dynamicky se
rozvíjející disciplínou, která je velice často úzce spjata s marketingovou a propagační politikou
samotných firem. Dějiny rodinného podnikání spojují zdánlivě dva nesourodé světy: rodinu
a podnikání. Předmětem výzkumu Family business history je tedy interakce mezi rodinou a její
ekonomickou aktivitou.
Monografie o významném pražském podnikatelském rodu Ringhofferů je koncipována do třech
souběžných rovin. Tyto tři roviny psaní se vzájemně doplňují, překrývají a neustále prohlubují.
Výsledným efektem by mělo být archivně podložené vědění, odhalení rodinných vztahů,
nastínění ekonomických motivací jednání jednotlivých aktérů, kterými jsou především
příslušníci hlavní (františkovské) ringhofferovské linie, a nakonec také nahlédnutí do
originálního znění zásadních archivních pramenů, na nichž je tato monografie především
založena.

