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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Svatopluka Herce, Jan Otto – podnikatel a 

bankovní manažer, Praha 2013, 229s.

Biografická tématika je relevantním námětem diplomových prací z oboru hospodářských a 

sociálních dějin. V uvedeném konkrétním případě se Bc. Svatopluk Herc zabývá osobností 

Jana Otty (1841-1916), přičemž akcentuje jeho  aktivity v nakladatelském  a knihařském 

podnikání a jeho působení jako dlouholetého manažera Živnostenské banky, který posléze 

dosáhl až na její vrchol. Jako exkurz je připojen projekt Národního podniku obchodního a 

průmyslového, se kterým byl Jan Otto spjat. Text je autorem deklarován jako „případová 

studie k problematice nacionálně českých podnikatelských a bankovních elit“. Uvedený spis 

kontinuálně navazuje na bakalářskou práci, jež byla pod názvem Jan Otto, podnikatel a 

kulturní činitel 1841-1916 úspěšně obhájena na ÚHSD FF UK v roce 2009.

Oproti bakalářské písemné atestaci došlo v heuristice k razantnějšímu nárůstu 

pramenné základny a k rozšířenému studiu odborné literatury. Úvod současného textu má 

standardní podobu s vymezením předmětu a cílů výzkumu, představením struktury práce, 

s pojednáním o literatuře a pramenech a o použitých metodách. U prezentovaných metod by 

ovšem neškodilo více se rozepsat o biografické metodě a podat v teoretickém nástinu Hercovo 

porozumění případovým studiím a jejich významu v moderní historiografii. Stav dosavadního 

bádání o osobnosti Jana Otty je představen v koncízní zkratce i s patřičnou kritičností, rozbor 

pramenů ukazuje na adekvátní použití osobního fondu Jana Otty a jeho nakladatelství, který je 

uložen v LA PNP a fondu Živnostenské banky z AČNB v Praze s komplementací vybraných 

firemních dokumentů i pramenů dalších, z nichž zaujmou vzpomínky úředníka Ottova 

nakladatelství let 1896-1921 Leoše Karla Žižky.

Bc. S. Herc však nezkoumá osobnost Jana Otty komplexně ze všech úhlů pohledu, ale 

zaměřil se na dva stěžejní okruhy jeho činnosti. V prvním z nich nejprve načrtl vývoj českého 

nakladatelského a knihkupeckého podnikání ve druhé polovině 19. století a uvedl 

nejvýznamnější české firmy oboru v dané době. Prezentoval tak rámec, v němž se odehrávalo 

podnikání J. Otty i konkurenční prostředí, ve kterém se pohyboval a musel se s ním 

vyrovnávat. Následuje popis nelehké cesty českého selfmademana, jenž postupně získával 

solidnější ekonomický, sociální a symbolický kapitál (důležitý byl např. výhodný sňatek). O 

tento kapitál  se pak mohl opřít při budování vlastního podniku a rozvíjení jeho aktivit, jakož i 

při úspěšném etablování v české národní společnosti. Přitom zůstával loajálním občanem 

habsburské monarchie a tato skutečnost, spolu se špičkovým výkonem, byla rovněž oceněna 

řadou poct (sem se řadí obdržená vyznamenání, titul císařského rady, jmenování doživotním 
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členem panské sněmovny). Ocenit je třeba Hercovo zpracování Ottových edičních aktivit a 

jeho pojetí nakladatelské branže, včetně snahy vymezit pozice Jana Otty ve světě nakladatelů 

a knihkupců. Určitým dovětkem této kapitoly je nástin vývoje České grafické společnosti 

Unie, u jejíhož zrodu v roce 1899 Otto stál a včlenil do ni svoji tiskárnu. Čtenáře zaujme 

zkoumání důvodů a důsledků tohoto kroku pro jeho podnikání, spolu s rozborem hospodaření 

uvedené firmy a role, kterou zde Jan Otto hrál.

Nakladatelský program Jana Otty však nebyl orientován pouze na poučení či pobavení 

klientely, ale měl i výrazný edukativní charakter. Jeho cílem byl tedy nejen zisk, ale také 

zvyšování symbolického kapitálu. To se mu  úspěšně dařilo, neboť pozitivní vnímání jeho 

činnosti a podnikatelského výkonu mu přinášelo výraznou prestiž v české společnosti i 

s přesahem do slovanského světa.

Za přínosnou a čtenářsky vděčnou považuji analýzu zápasu o dědictví po Janu Ottovi 

mezi jeho synem a dcerami, s věcným hodnocením průběhu tohoto sporu i negativních 

dopadů na nakladatelský dům. Potomci zjevně nezdědili pracovitost, invenci ani 

podnikatelského ducha svého otce a ani výběr manželů dcer se mu příliš nepovedl. Nezbývá 

než „starého pána“, který rodinné vády těžce nesl, upřímně politovat, zvláště, když je lze 

reálně považovat za jednu ze stěžejních příčin ústupu firmy z českého nakladatelského 

piedestalu.

Jan Otto však nebyl pouze nakladatelem, byť stopy této činnosti jsou nejviditelnější, 

nejznámější a dodnes zůstávají v povědomí vzdělaných vrstev. Jeho aktivity byly vskutku 

mnohovrstevné a pozoruhodným segmentem, jenž zatím unikal pozornosti bylo jeho působení 

v Živnostenské bance. Kol. Herc při vstupu do druhého věcného oddílu svého díla nejprve 

nastínil podobu statutárních orgánů největšího českého komerčního peněžního ústavu, aby 

poté se zaujetím sledoval Ottův kariérní  vzestup v Živnobance k koncízní fresce, která 

zahrnuje období 1874-1913, tedy dobu etablování českého národa v ekonomické oblasti, kdy 

se z dosavadního outsidera stával stále sílícím odvětvovým konkurentem dominujících 

Němců v českých zemích. O hlubším ponoření do zkoumané problematiky svědčí obeznalá 

analýza vnějších a vnitřních faktorů, které umožnily vzestup J. Otty v Živnostenské bance. 

Pro počátek jeho působení ve správní radě bylo určující jeho postavení v záloženském hnutí a 

pro další postup mimořádný podnikatelský výkon a široká veřejná činnost. Důležité byly 

rovněž Ottovy kontakty a sítě v české národní společnosti a možná i mimo ni. Opravdovým 

přínosem ke studiu českého bankovnictví je pak rozbor činnosti Jana Otty jako člena vedení 

vídeňské filiálky Živnobanky. Dokonale si uvědomoval význam funkční pobočky 

nejvýznamnějšího českého bankovního ústavu v hlavním a sídelním městě císařství 
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rakouského. Zaujme rovněž role arbitra, prostředníka a mediátora konfliktů mezi pražskou 

centrálou a vídeňskou „centrálkou“, jak bývala tato filiálka úředníky banky nazývána.

Standardní podobu má výzkum role Jana Otty v rámci interakce Živnobanky s průmyslem, 

nevím ovšem, zda Bc. Herc poněkud nepředbíhá událostem. Po skromných počátcích je 

„obvykle“ za průlom do kontaktů ústavu s průmyslem považován vznik průmyslového 

oddělení a nástup Jaroslava Preisse do jeho čela. Bankovní funkcionáři a manažeři ve 

správních radách firem také nebyli pouze nástrojem vlivu, ale rovněž strážci a informačními 

zdroji o jejich podnikatelské kondici, a tedy o rizicích nesplácení úvěrů či výhodnosti držby 

akcií. Účast na zasedání správních rad byla finančně honorována prostřednictvím tantiém a 

přinášela zástupcům bank profit i možnosti uplatnit vliv a moc. Zajímavé by bylo zjistit 

nakolik se Ottovy aktivity v bankovní oblasti podílely na dynamickém nárůstu osobního 

majetku.

Velmi pozitivně oceňuji nález a interpretaci návrhu J. Otty na změnu organizace 

Živnostenské banky z 6. února 1902. Tento dokument jednoznačně dokládá Ottův živý zájem 

o podobu a fungování peněžního ústavu a mění dosavadní představy o schopnostech a 

interesech starší generace funkcionářů a manažerů, jež byly dosud historiografií spíše 

podceňováni. Zásluhou kol. S. Herce se tak Jan Otto již nejeví jako pouhá ikona loajálního a 

obezřetného císařského rady dekorovaného řády Františka Josefa a Železné koruny vůči Vídni 

a státním úřadům, ale stává se racionálně uvažujícím manažerem, který se snažil prosazovat 

modernizaci způsobu řízení a byrokratické kultury ústavu. I když k zásadním proměnám 

nedošlo, Jan Otto na sebe evidentně vhodně upozornil. Při výměně vedení Živnobanky v roce 

1907, jež část vlivných akcionářů evidentně považovala nikoliv za opatrné, ale přímo za 

opatrnické bránící zvyšování ziskovosti, se Otto stal optimálním kandidátem na předsedu 

správní rady. Za jeho předsednictví (až do roku 1913) čistý zisk banky narůstal a úspěšnost 

obchodů byla vysoká.

Na čelná místa řídících strukturách Živnostenské banky nastoupila schopná 

dynamicky uvažující skupina manažerů, jejichž charakteristickým představitelem byl Jaroslav 

Preiss. Aktivity ústavu se zefektivňovaly, okruh obchodů i expanze narůstaly a banka se 

rovněž úže přimykala k českému státoprávnímu radikalismu v pragmatickém hávu, jak se to 

projevilo v letech I. světové války. Je otázkou, zda si tuto skutečnost  Jan Otto uvědomoval, a 

zda by s ní souhlasil. Oceňuji střízlivé konstatování Bc. Svatopluka Herce, že je velmi těžké 

stanovit konkrétní podíl Jana Otty na mimořádném rozvoji Živnobanky, a to zejména při 

prohlubování jejího vztahu s průmyslem a při budování vlastního koncernu. Jako předseda 
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správní rady, který se účastnil nejdůležitějších jednání však nutně musel být s obchodní 

strategií ústavu srozuměn a ztotožňovat se s ní.

K hlavním partiím textu Hercovy atestační práce je připojena hutná črta o 

pozoruhodném pokusu českých podnikatelů v oblasti ekonomické národní emancipace, a to o 

zřízení Národního podniku obchodního a průmyslového a o podílu Jana Otty na tomto 

pokusu. Přeexponované ambice „národní“ firmy zůstaly nenaplněny a jedná se tedy vlastně o 

šíře dokumentovaný neúspěch. Závěr práce má opět standardní podobu a např. v něm zaujme 

jisté lavírování autora při posuzování Ottových priorit. Více bych zdůraznil, že jeho cíle byly 

proměnlivé v čase a na prvním místě mu šlo o vlastní postavení, moc a vliv. Chválím S. 

Herce, že nepodlehl možná lákavým, ale jinak dost jednostranným až naivním představám o 

lidumilném podnikateli ochotném k významným obětem pro národ, jak se tehdejší české 

podnikatelské špičky rády prezentovaly.

Zdařilé atestační dílo, vybavené odpovídajícím poznámkovým aparátem a seznamem 

pramenů a literatury, je důležitým příspěvkem k dějinám podnikání (speciálně bych vyzdvihl 

bankovnictví) ve sledované době, opírá se o primární zdroje a velmi dobrou znalost relevantní

odborné literatury. Diplomovou práci Bc. Svatopluka Herce je proto možné s potěšením 

doporučit k obhajobě a navrhnout její hodnocení stupněm výborně.

V Praze, dne 26. srpna 2013

                                                                                                      Doc. PhDr. Jiří Šouša, Csc.

   


