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Posuzovaná práce sleduje životní osudy i podnikatelské a společenské aktivity 

českého nakladatele a veřejného činitele Jana Otty. Volba tématu je zdařilá, 

protože tato osobnost přes vliv, který v české společnosti v závěru 19. a na 

počátku 20. století získala, nemá s výjimkou drobnějších příspěvků moderní 

biografii. Starší práce, jak správně uvádí i autor, shromáždily převážně 

informace o jeho bohaté nakladatelské činnosti, případně vznikaly účelově při 

příležitostech různých životních V::Točí jako oslavné texty. Také předložená 

práce, která je faktograficky bohatá a vychází z poměrně rozsáhlého archivního 

studia, je ve svých závěrech a vyznění občas apologetická. Větší odstup od 

zkoumané osobnosti by mohlo autorovi přinést například srovnání s 

podmínkami a výsledky jiných nakladatelů starší generace i současníků J. Otty. 

Zmínky o partnerech i konkurentech se v textu sice vyskytují, ale jen ve vztahu 

k budování Ottova podniku. Také další bohaté podnikatelské i veřejné aktivity J. 

Otty by bylo vhodné při dalším rozpracování tématu důkladněji rozebrat. 

Doporučuji také do budoucna zařadit téma knižní kultura a vztah české 

společnosti Gejich jednotlivých sociálních vrstev) ke knihám. Informace o tomto 

vztahu se objevují v řadě nakladatelských pamětí, o které by bylo možno rozšířit 

pramennou základnu práce. Citovaní autoři vydaných vzpomínkových textů jich 

mnohdy napsali více než autor uvádí (např. L. K. Žižka, Praha před sto lety, Ed. 

Grégr, Historie rodiny apod.), v některých je pohled na Ottu tak říkajíc zvenčí a 

práci by mohl obohatit. Podrobnější pozornost by si zasloužily také okolnosti, 



které přivedly J. Ottu k vydávání naučného slovníku, včetně peripetií jeho 

vztahu k T. G. Masarykovi. 

Podobných připomínek lze najít při čtení textu poměrně dost, ale to není 

žádným zásadním nedostatkem. Každá odborná práce včetně bakalářské by 

vedle odpovědí měla provokovat také otázky, která určí směr dalšího výzkumu. 

Celkově lze předložený text doporučit k obhajobě a hodnotit ho jako výborný. 

Nemohu si ovšem odpustit drobnou výtku na adresu gramatických znalostí 

autora a pečlivosti korektury. J. Otto by ho ve svém podniku jako korektora asi 

nezaměstnal. 
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