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Diplomant navázal na svou práci bakalářskou, v níž se věnoval mimořádnému zjevu 

českého národního a kulturního života, špičkovému podnikateli v oblasti nakladatelské a 

bankovní – Janu Ottovi. Od bakalářského díla biografického rázu usilujícího o Ottův celistvý 

portrét se posunul o úroveň hlouběji.  Snaží se profilovanou analýzou  postihnout roli 

zkoumané osobnosti na dvou specifických polích (nakladatelská činnost, bankovnictví), a to 

v kontextu modernizace firem, v jejichž managementu Otto jako vrcholový reprezentant 

působil. Položil si zdánlivě jednoduchou a přesto náročnou otázku, a sice zda Otto byl více 

reprezentativní stávající management legitimizující osobou celonárodního významu či 

osobností, jež manažersky myslí a sama aktivně působí v jím ve statutárních orgánech 

zastřešovaných firmách směrem k racionalizaci a modernizaci řízení.

Práce je založena na velmi důkladné systematické excerpci primárních pramenů, 

nezapomíná ovšem ani na dosavadní literaturu, s níž je autor detailně obeznámen. Téma je 

vcelku logicky vymezeno léty 1898-1916, tedy vstupem protagonisty do vrcholového 

managementu na straně jedné a jeho smrtí na straně druhé. Hledání souvislosti a pochopení 

Ottovy role v jím reprezentovaných podnikatelských subjektech vychází z proměny jejich 

corporate culture ve sledovaném období. Použitá metoda se tedy primárně zaměřuje na otisk 

činnosti manažera ve firmě a teprve pak na jeho pozice a osobní prestiže. Zkoumané firmy 

jsou nahlíženy v souvislosti s rozvojem nacionálně českého podnikání druhé poloviny 19. a

prvního decennia 20. století.

Struktura práce odpovídá badatelským cílům. Závěry díla jsou podle mého názoru 

velmi podstatné, přinášejí – zejména s oblasti peněžnictví – poznatky, jež neváhám označit 

za vážné. Analýza Ottova úsilí o reorganizaci banky a jeho vztahu k průmyslu je neobyčejně 

zdařilá. Dokládá, že základ modernizace podnikání největšího nacionálně českého peněžního 

ústavu v českých zemích nebyl položen až manažerskou generací Jaroslava Preisse, ale již za 

Otta. Ukazuje se, že slabá místa podnikání mající svůj původ v gründerském období banky  

jsou Ottou reflektována, banka se za jeho vedení upevňuje na českém finančním trhu a 

posiluje své zakotvení v průmyslu. Osobnost Otty nabyla v předložené práci životnějšího 



obrazu, Otto není jen obětavým významným národním činitelem, ale také člověkem prestiží a 

moci. 

Závěrem konstatuji, že autor prokázal na náročném tématu schopnost samostatné 

kritické práce s prameny a jejich adekvátní interpretace. Dílo splňuje veškeré nároky kladené 

na diplomové práce magisterského studia. Doporučuji  je proto k úspěšné obhajobě.
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