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Abstrakt 
 Práce se zaměřuje na vznik České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění z pohledu budování její značky. Cílem této práce je popsat a zanalyzovat 

jednotlivé prvky, které tvořily značku zkoumané instituce v období mezi roky 1890–

1908, tj. v době předsednictví prvního prezidenta Josefa Hlávky. Tohoto cíle je dosaženo 

za pomoci vymezení teoretických východisek brandingu v prostředí institucí a přiblížení 

historického kontextu přelomu 19. a 20. století. V rámci tohoto kontextu se práce 

zaměřuje především na život Josefa Hlávky, jeho mecenášskou činnost a politiku, tvorbu 

institucionální základny české vědy, na jejímž základu mohla České akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění vzniknout, a na soudobou marketingovou 

komunikaci v daném období. Z důvodu nedostatečné teoretické základny 

institucionálního brandingu byl pro analýzu značky České akademie císaře Františka 

Josefa pro vědy, slovesnost a umění využit model politického brandingu Paula Fawcetta 

a Davida Marshe, který je vhodný také pro branding institucionální.  

 

Abstract 
The work focuses on the origin of the Czech Academy of Emperor Franz Joseph for 

Science, Literature and Art from the perspective of brand building. The aim of this study 

is to describe and analyze the factors that created the brand of examined institution in the 

period between 1890-1908, i.e. during the chairmanship of the first president Josef 

Hlávka. This objective is achieved through theoretic resources of the branding 

environment in the institutional field and through approach of the historical context of the 

19th and 20th centuries` breakthrough. Within this context, the work focuses on the life 

of Josef Hlávka, his philanthropic activities and policies, the creation of the institutional 

foundation of Czech science on which basis could the Czech Academy of Emperor Franz 



Joseph for Science, Literature and Art arise, and contemporary marketing 

communications in a given period . Due to the lack of a theoretical base of institutional 

branding to analyze the brand of the Czech Academy of Emperor Franz Josef for Science, 

Literature and Art a model of political branding of Paul Fawcett and David Marsh, which 

is also suitable for institutional branding, was used 
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1. Úvod 
Dnešní Akademie věd České republiky je institucí s rozsáhlým aparátem 54 

vědeckých výzkumných pracovišť a téměř 7000 zaměstnanců, z toho více jak polovina 

jsou tvůrčí vědečtí pracovníci. Organizuje vlastní výzkum, vychovává mladé vědce, 

vyvíjí popularizační aktivity zaměřované na širokou veřejnost a aktivně spolupracuje se 

zahraničními vědeckými institucemi. Bohatou vědeckou základnu na území České 

republiky zajišťuje také 75 specializovaných českých vědeckých společností s více než 

34 000 členy sdružených v Radě vědeckých společností (Akademie věd České republiky, 

2014).  

Bohatá institucionální základna, jíž disponuje dnešní vědecké prostředí, vznikala 

především v 19. a na počátku 20. století. Jednou z institucí, na nichž byla dnešní 

Akademie věd vybudována, byla Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění (1890-1918) a stala se tak první oficiální ryze českou vědeckou 

institucí. Její vznik byl podmíněn mnoha faktory, jež budou sekundárním předmětem 

zájmu mého bádání, jmenovitě historickým a kulturním kontextem v českých zemích 

konce 19. a začátku 20. století, vývojem vědeckých institucí před vznikem České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (zejména Královská česká 

společnost nauk a Purkyňova idea Akademie). 

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění by patrně 

nevznikla (nebo přinejmenším v relativně národně nepříznivém období Rakouska-

Uherska), nebýt jejího zakladatele Josefa Hlávky (15. února 1831 – 11. března 1908), 

architekta, stavitele, mecenáše českého vzdělání, vědy a umění. Pro dnešní společnost je 

znám mimo jiné založením Národohospodářského ústavu či nadace „Nadání Josefa, 

Marie a Zdeňky Hlávkových“, v rámci které fungovaly také Hlávkovy koleje pro nadané 

studenty a prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky. Hlávka, známý svou 

energickou povahou a nikdy nekončící energií, vždy výrazně zasahoval do projektů, u 

jejichž zrodu stál; domnívám se proto, že tomu tak bylo i v případě Akademie. 

V této práci si kladu za cíl především zmapovat sílu vlivu osobní značky Josefa 

Hlávky na značku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 

(nebo také České akademie věd a umění, jak bývá někdy pro zjednodušení označována), 

přiblížit vznik těchto značek a sílu vlivu Hlávkovy značky na značku Akademie. Vedle 

tohoto vlivu se budu zajímat o jednotlivé prvky značky, které byly při jejím budování 
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využity. Tyto prvky budou popsány a zhodnoceny na základě teorie brandingu, odpovídat 

budou na výzkumnou otázku: 

„Jaké prvky tvoří značku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění?“ 

Psaní historicky zaměřených prací má dnes bohužel mezi marketingovými 

studenty spíše negativní konotace, a proto si kladu za cíl také motivovat další studenty 

k tvorbě vlastních historických prací. 

Oproti původnímu plánu byly kapitoly týkající se života Josefa Hlávky a 

institucionální vědecké základny prohozeny, aby tak byla práce koherentní a vzájemně 

navazovala.  Hlávkův životopis byl zpracován od jeho narození – domnívám se, že tato 

část dodává práci nový historický rozměr, který by bez ní nebyl kompletní. Naopak 

vyjmuta byla kapitola pojednávající o specificích nynější marketingové komunikace 

v prostředí vědecké instituce. Tento krok byl učiněn v zájmu udržení koherence, práce 

tak získala jasnější směr a užší vymezení. Ze stejného důvodu se nevěnuji celé 

marketingové komunikaci České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, pouze brandingu, v jehož rámci se zajímám o výše zmíněné prvky značky. 
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2. Institucionální komunikace 
Marketingovou komunikaci můžeme chápat jako součást marketingového mixu, 

v němž často zastupuje „čtvrté P” tohoto mixu – promotion. Jedná se o působení 

klasickými nadlinkovými aktivitami (inzerce, televizní reklama, outdoor apod.) v 

kombinaci s podlinkovými aktivitami (public relations, sponzoring atd) (Clow a Back, 

2008). Klíčové pro správnou marketingovou komunikaci je ošetření všech míst kontaktu, 

který můžeme definovat jako jakoukoli zkušenost, která přináší informaci, jež  má 

spotřebitel se značkou, produktovou kategorií či trhem (Schultz, Tannenbaum a 

Lauterborn, 1994). V rámci tohoto kontaktu dochází k „předání zprávy, ať už dobré, 

špatné či neutrální” (Kotler a kol., 2007, 818). Pro definici marketingové komunikace 

v institucionálním prostředí je třeba vymezit pojmy organizace a instituce. 

2.1 Vymezení pojmů organizace a instituce 

Organizaci (z fr. organisation = uspořádání či řec. organon = nástroj) můžeme 

chápat jako „útvar s určitým počtem členů, který má danou hranici mezi vlastní strukturou 

a strukturami okolními“ (Jandourek, 2012, 172) a od instituce se liší tím, že „instituce je 

způsob, jak se věci dělají, způsob řešení problémů, zatímco organizace je už tvořena 

konkrétními lidmi“ (Tamtéž). Z politologického hlediska lze instituci chápat jako 

specifický druh organizace, kdy taková instituce musí splňovat kritérium normovitosti, tj. 

navrhovat určité způsoby řešení (Keller J., 2012). Na základě této definice pak můžeme 

rozdělit kupříkladu instituce vzdělávací, kulturní či politické.  

Z důvodu interdisciplinarity marketingu budeme instituce chápat jako zařízení, 

podnik, úřad, organizaci s širší působností, která se ve své činnosti řídí více či méně 

přesnými pravidly a může zasahovat do soukromého života člověka (Hoffmannová a 

Müllerová, 2000). Na základě této definice můžeme potvrdit, že  Česká akademie věd a 

umění je instituce – můžeme sledovat její širší působnost i existenci pravidel a  

zasahování do soukromých životů (jak si popíšeme dále na samotné analýze budování 

značky České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění). 

2.2 Definice institucionální komunikace  

Komunikaci v institucionálním kontextu můžeme chápat jako sociální interakci, 

která je vybudována na řeči, gestech, textu, diskurzu a dalších prostředcích (Cornelissen 

a kol., 2015), které nejsou jen reflexí vnitřních myšlenek či kolektivních záměrů, ale 
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potenciálními tvůrci institucionální reality (Beckert, 2010). Komunikace představuje 

kognitivní obsah šířený skrz institucionální prostředí (Tamtéž), který může být vyjádřen 

jakýmkoliv kolektivním poznáním budujícím porozumění. Toto porozumění formuje 

základ pro instituce (Green, 2004), na základě čehož se komunikace stává nezbytnou 

součástí správného fungování instituce a na plnění jejího společenského poslání se podílí 

zcela zásadním způsobem (Hoffmannová a Müllerová, 2000). Tento obsah však není 

sdílen jednotlivci v konečné podobě, je naopak konstantně  produkován, a to 

prostřednictvím jazyka jako centrální části komunikace (Green, 2004).  

Ke komunikaci dochází mezi institucí a dalšími specifickými cílovými skupinami, 

jakožto i mezi institucemi navzájem. Cílem instituce je pak vytvořit, udržet a rozvíjet 

vztahy, zvyšovat důvěru v instituci, udržovat a vylepšovat svou image a efektivitu.  

Na základě této definice se domnívám, že jsou to právě témata společensky 

populární a jisté názorové stereotypy, přesněji řečeno společnost a její příslušníci, kdo 

určuje jazyk instituce a její další komunikační strategii. Instituce by však měla být nejen 

příjemcem postojů, názorů a témat, ale především jejich tvůrcem, jinými slovy je důležité, 

aby jako taková jen pasivně nepřijímala společenská témata, jež má k dispozici, ale byla 

též schopna je sama aktivně produkovat a dále využívat ve vlastní prospěch. Názory ve 

společnosti (potažmo názory cílových skupin) tak lze změnit na základě vhodné volby 

nástrojů marketingové komunikace. 
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3. Branding v prostředí instituce 
Americká marketingová asociace definuje značku, neboli brand, jako „jméno, 

termín, označení, symbol či design či jako kombinaci těchto pojmů sloužící k identifikaci 

výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci trhu“ (Halada, 

2015, 111). Můžeme ji také chápat jako unikátní, s jinou značkou nezaměnitelnou 

představu, „kterou vyvolává jméno produktu či služby u spotřebitelů“ (Tamtéž, 25). 

Značky pak představují „srozumitelnost, jistotu, postavení, členství – tedy všechno, co 

člověku pomáhá při vymezování sebe sama“ (Olins, 2009, 28). Cílem úspěšné instituce 

(ale také komerčního i nekomerčního subjektu) musí být vybudovat značku hodnotnou, 

tj. takovou, která plní roli významného nástroje v konkurenčním boji a je schopná přestát 

změny prostředí (Halada, 2015). 

Branding je samotný proces „vytváření jména, znaku, symbolu, designu produktu 

a synergické působení těchto součástí na spotřebitele” (Jurášková a Horňák, 2012, 38), 

na jehož základě je zákazník schopen lépe rozpoznat produkt či službu od těch 

konkurenčních (Hasanali a kol., 2005). Během brandingu nedochází k vytváření 

identifikátoru či labelu, ale identity značky (McDivitt, 2003), ať už skrze vizuální či 

verbální prvky (Clifton, 2010), čímž se vytváří zřetelný a jedinečný obraz značky v lidské 

mysli. Recipient tohoto obrazu se se značkou ztotožňuje, čímž přebírá její identitu a na 

tomto základě tvoří identitu vlastní. Branding slouží k posílení reputace značky a 

prohlubuje loajalitu kupujícího, za což mu oplátkou zaručuje kvalitu (Holt, 2004), a v 

kupujícím vytváří pocit sounáležitosti, popřípadě přání sounáležitosti ke komunitě, která 

značku obklopuje (Kumar, 2007). Ve veřejném sektoru bývá branding využíván jako 

nástroj k rozpoznávání kvality (Emberson a Winters, 2000) a je založen na hledání 

emocionálních a racionálních benefitů (Jurášková a Horňák, 2012). Podstatné je, že 

„vychází ze znalosti potřeb a očekávání cílové skupiny spotřebitelů” (Tamtéž, 38). 

Pro branding je zcela zásadní brzké určení cílové skupiny, které jsou 

marketingové strategie určeny. Pro správné rozeznání cílové skupiny je třeba znát 

demografické údaje (podíl mužů a žen, věk, bydliště, příjmy atd.), psychografické 

charakteristiky (životní styl cílové skupiny), psychologické osobnostní charakteristiky 

(potřeby, zájmy, postoje a motivace cílové skupiny), kulturní zvyklosti (hodnoty, rituály 

a symboly cílové skupiny, vzory chování) a jazykové charakteristiky (jakým jazykem 

cílová skupina hovoří) (Vysekalová, 2012). Současně musíme brát na vědomí, že 
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podmínkou efektivního budování značky je konzistentnost sdělení a využití 

emocionálních apelů v komunikačním sdělení (Jurášková a Horňák, 2012). 

3.1 Institucionální branding podle Elizabeth Losh 

Institucionální branding můžeme vedle veřejné diplomacie, sociálního 

marketingu a krizové komunikace vymezit jako jednu z podskupin institucionální 

komunikace (Losh, 2009). Institucionální branding je postup analogický k postupu 

výrobců komerčního produktu, v němž úzce spolupracují firemní hodnoty a symbolické 

konstrukce s informacemi o občanských institucích. Mezi ně řadíme název značky, logo, 

ochrannou známku, grafickou identitu či rozlišující verbální vzorec čili slogan. Cílem 

brandových kampaní institucí je zvýšit povědomí o značce, vybudovat soubor vzájemně 

souvisejících pozitivních kognitivních asociací či dostát emocionálních odpovědí 

cílových skupin. Ty mohou být spjaty s osobním uspokojením, abstraktními sociálními 

hodnotami či obojím (Tamtéž), musíme však mít na paměti, že může být současně 

zneužíván k převzetí ekonomické, sociální a politické kontroly. Takto může sloužit 

nekalým zájmům prostřednictvím iluzorního zúžení výběru či prohlubování zmatku 

(Klein, 1999). 

3.2 Institucionální branding podle politického modelu Davida 
Fawcetta a Paula Marshe 

Model institucionálního brandingu, z nějž budu dále vycházet v samotné analýze 

brandingu České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, vychází 

z modelu politického brandingu Davida Fawcetta a Paula Marshe. Domnívám se, že 

vzhledem k politickému rázu Akademie a soudobému historicko-kulturnímu kontextu, o 

nichž bude dále řeč, je vhodný k analýze dané problematiky. Podle něj se samotný 

institucionální branding sestává ze tří složek, jimiž jsou politická strana jako značka, 

politici jako představitelé strany a politika dané strany ve smyslu jejího programu 

(Fawcett a Marsh, 2011). Cílové skupiny „vnímají [instituci] jako značku, protože se tak 

sama chová” (Smith a French, 2000, 211), na základě tohoto vnímání pak budují značky 

a cílové skupiny vzájemný pozitivní vztah, přičemž cílové skupiny využívají 

institucionální značku k tomu, aby posílily své pozitivní vnímání sebe sama skrze 

vytvoření „vztahu” s hlavním představitelem instituce (Tamtéž). Politické postoje a 

přístupy instituce v rámci jejího programu je možné chápat ve dvou směrech – jako 

(pozitivní či negativní) vnímání určitého přesvědčení členem cílové skupiny na základě 
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vědomí o tom, která instituce jej zastává (Smith, 2009), či jako tvorbu programu instituce 

na základě snahy zavděčit se příjemci. Jedná se o stejný oboustranný proces, který byl 

zmíněn v souvislosti s institucionální komunikací. 

3.3 Kritéria výběru prvků značky  

V rámci budování značky můžeme definovat šest kritérií, na jejichž základě 

můžeme vybírat její jednotlivé prvky, které ve výsledku tvoří úspěšnou značku (Keller, 

2007, 204-206): 

− Zapamatovatelnost (K jejímu vybudování a udržení slouží zejména vhodná volba 

názvu, správně vybrané logo a slogan. Ty by měly být snadno rozeznatelné a 

vybavitelné a měly by logicky souviset na základě sémantických obsahů a 

vizuálních vlastností.) 

− Smysluplnost (Prvky by měly být vybírány tak, aby dohromady podporovaly 

vytváření asociací se značkou, byly smysluplné a přesvědčující. U tohoto kritéria 

si pokládáme otázky související s relevancí k produktové kategorii a obsahu 

konkrétních informací o jednotlivých atributech a benefitech značky.) 

− Obliba (Souvisí se vztahem cílových skupin a samotných prvků značky. Oblíbená 

značka je zábavná, zajímavá, bohatá na vizuální a slovní zobrazování a esteticky 

příjemná bez závislosti na zapamatovatelnost a smysluplnost.) 

− Přenosnost (Prvky značky by měly být převoditelné uvnitř i mimo produktové 

kategorie, stejně jako skrze geografické hranice a kultury.) 

− Adaptibilita (Značky by měly být flexibilní a přizpůsobitelné s ohledem na 

proměny ve společnosti.) 

− Možnost ochrany (A to jak právně, tak před konkurencí.) 

Tato kritéria můžeme dále rozdělit do dvou skupin na základě jejich vhodného 

načasování. První skupinou jsou kritéria budování značky, mezi něž patří 

zapamatovatelnost, smysluplnost a obliba,  druhou pak skupina kritérií defenzivnějších, 

jež jsou využívána k vyhodnocení toho, jak lze hodnotu značky obsaženou v prvku 

značky využít a ochránit v souvislosti s různými možnostmi a omezeními. Patří sem 

přenosnost, adaptibilita a možnost ochrany (Keller, 2007, 204). 

3.4 Prvky brandingu 

Mezi prvky brandingu řadíme jméno, logo, symboly, představitele, mluvčí, 

slogany, znělky, balení, nápisy (Keller, 2007) barevné schéma a historii instituce 
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(Marland, 2013), účinný prvek je pak takový, který ve spotřebiteli vyvolává cenné 

asociace a reakce. 

3.4.1 Název 

Správné zvolení názvu je zcela zásadní, protože jsou s ním spojeny asociace a 

často odráží základní hodnoty, které značka představuje (Keller, 2007). Je cenný zejména 

z toho důvodu, že k vybavení významů ve spojitosti s ním dochází řádově do několika 

sekund. Měl by být snadno vyslovitelný, jednoduchý a výstižný, aby se tak 

minimalizovalo kognitivní úsilí potřebné k jeho rozpoznání, na druhou stranu však také 

odlišný, distinktivní a neobvyklý, aby byl snadno rozpoznatelný v konkurenčním 

prostředí. Z názvu by mělo být možné vyčíst podstatu instituce a určit, z jaké ideologie 

vychází. 

3.4.2 Logo a barevné schéma 

Logo, jako vizuální součást značky, svým více či méně zdařilým grafickým 

provedením, kresbou, barvou či designem výrazně ovlivňuje konečný dojem ze značky.  

Slouží jako symbol této značky (Halada, 2015) a vyznačuje se jistou emocionální a 

informační funkcí (Jurášková a Horňák, 2012). V případě dlouhých a těžko 

zapamatovatelných názvů hrají loga důležitou roli v budování značky, protože je mohou 

nahradit na oficiálních dokumentech a propagačních materiálech (Keller, 2007). 

3.4.3 Slogan 

Slogan chápeme jako „krátké, výstižné, často originální, vtipné a srozumitelné 

sdělení, vyjadřující stěžejní téma, jež se otiskne do širokého povědomí a je dobře 

zapamatovatelné, a proto je možné ho často opakovat” (Halada, 2015, 88). Je u něj 

vyzdvihován především akcent na aktuální význam produktu (Keller, 2007, 226). 

3.4.4 Představitelé 

Díky představitelům získává instituce lidské vlastnosti. Představitelé mají 

klíčovou roli, protože se na ně vážou asociace, které se pak pojí s institucí. „Lidský prvek 

představitelů značky může pomoci vytvořit vnímání značky jako zábavné, zajímavé atd.” 

(Keller, 2007, 227). Důležitou roli hraje i historie instituce – pokud je nová, má výhodu, 

že se se svou minulostí nemusí vypořádávat, na druhou stranu nemůže poukazovat na 

dosavadní výsledky. 
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3.5 Personální branding 

V momentě, kdy má hlavní představitel instituce dobře vedený personální 

branding, může svou značku využít k tomu, aby přenesl pozitivní konotace s ní spojené 

na značku celé instituce. Silná značka, resp. dobrá pověst hlavního představitele, je proto 

při budování institucionálního brandu klíčovým aspektem. Hlavní představitel (v našem 

případě předseda či prezident instituce) reprezentuje zkratku mezi institucí, členy a 

posláním této instituce (Eibl, 2011), je „jakousi zárukou a symbolem positioningu strany” 

(Žižlavský, 2012, 233). 

Schopnost vytvořit si značku však má jen omezené množství jedinců, a to pouze 

ti, kteří jsou skutečně viditelní v rámci masových médií (Schneider, 2004). Takové osoby 

nemusíme znát osobně, přesto o nich máme utvořenou jistou představu – právě tyto 

nashromážděné znalosti můžeme nazývat značkou (Montoya, 2002). Jedná se o 

představy, jež jsou tvořeny na základě vnitřních i vnějších charakteristik, jako jsou 

charakterové vlastnosti osobnosti,  její chování, historie, vystupování a vzhled (Smiths, 

2009).   
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4. Josef Hlávka 
Historik Jiří Pokorný (2008) charakterizuje Josefa Hlávku (15. 2. 1831 – 11. 3. 

1908, viz obrázek č. 1) jako člověka nesmírně pracovitého, šetrného, vybaveného 

výtvarným nadáním i vysoce nadprůměrnými organizačními schopnostmi. Svým 

přesvědčením byl silně nakloněný politice strany staročechů, konzervativní a 

jednoznačně loajální císařskému domu, tyto skutečnosti však nijak nebránily jeho službě 

národní ideji (Šmahel, 2014). 

 

Obrázek č. 1: Josef Hlávka, zdroj: www.chnu.edu.ua. 
Josef Hlávka přichází na svět 15. února 1831 do rodiny přeštického purkmistra 

Antonína Hlávky a jeho manželky Anny, rozené Stachové, dcery místního poštmistra. 

Lodr (1988, 9) uvádí, že „[Hlávkův otec] byl povahy mírné a nesmírně svědomitý. Zato 

Hlávkova matka (…) byla neobyčejně činorodá, světaznalá“ – jejich syn podle všeho 

zdědil vlastnosti od obou svých rodičů. Již v útlém věku se v mladém Hlávkovi projevuje 

výtvarný talent. Kreslí, črtá a maluje vše, co kolem sebe vidí, ve čtrnácti letech dokonce 

vypracovává návrh na dostavbu a úpravu jejich rodinného domku (viz obrázek č. 2 a 3) 

(Ries, 1991).  
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Obrázek č. 2: Hlávkův rodný dům v Přešticích, zdroj: Bohemia docta. 

 

Obrázek č. 3: Návrh čtrnáctiletého Hlávky na rekonstrukci rodinného domku, zdroj: 

Krásný venkov. 
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Chlapec by rád studoval architekturu a stavitelství, ovšem otec s ním má jiné plány 

a v deseti letech jej zapisuje na klatovské gymnázium. Josef Hlávka po nepříliš zdárném 

studiu v Klatovech a následně v Kolíně přechází na stavovskou reálku, jež je v té době 

připojena k polytechnickému ústavu v Praze. Jeho studijní výsledky okamžitě strmě 

stoupají a mladý Hlávka naplno rozvíjí svůj talent a schopnosti, které v budoucnu uplatní 

v průběhu celé kariéry (Lodr, 1988). Je jistě zajímavé, že Hlávka skládá všechny zkoušky 

zcela dobrovolně, protože v roce 1848 byly ještě všechny nepovinné. Studium Stavovské 

reálky tak Hlávku formuje jako pilného, svědomitého, houževnatého a ve studiu 

poctivého člověka (Lodr, 1988, 11). 

V Praze zastihuje teprve sedmnáctiletého Josefa Hlávku revoluční rok 1848, 

během kterého působí ve studentské legii (Šmahel, 2014). Stává se z něj představitel 

pokrokové mládeže, která odmítá vládnoucí metternichovský absolutismus a hlasitě se 

dožaduje svobody vlasti (Lodr, 1988). V tomto období můžeme také sledovat jeho první 

politickou aktivitu; s dalšími studenty zakládá spolky, které šíří „vlastenecké smýšlení a 

českou literaturu, tehdy jediný prostředek k probuzení národního vědomí“ (Tamtéž, 11). 

Přes veškeré aktivity revolucionářů je nakonec Praha nucena vzdát se rakouským 

vojskům, mladý Hlávka však není mezi těmi, kteří pociťují represe rakouské vlády. Vídeň 

v něm tehdy patrně rozpoznává talent a neničí jej (Ries, 1991) – svou blahovůli zdá se 

ani ničím nepodmiňuje, protože již o rok později se Hlávka znovu objevuje ve veřejném 

životě, když zasedá ve výboru Akademického řečnického a čtenářského spolku. 

Jelikož pražské vysoké školství neposkytuje architektonické vzdělání, stěhuje se 

Hlávka do Vídně. Zde navštěvuje Akademii výtvarných umění, která má neobyčejně 

vysokou uměleckou úroveň (Lodr, 1988). Vedle nabytých teoretických vědomostí si 

uvědomuje důležitost praktické zručnosti, proto ke studiu začíná pracovat jako zednický 

učeň a později jako stavbyvedoucí u stavitele Františka Šebka (Ries, 1991). Poznává u 

něj, „jak se konstruuje a jak se teoretické zákony projevují v praxi. [Vidí] také, jak je 

důležité znát výkonnost dělníků a řemeslníků a vědět, jak práci řídit a organizovat, aby 

byla kvalitní a šla rychle kupředu“ (Lodr, 1988, 14). Je to právě František Šebek, jehož 

domácnost je místem častých setkání českých vlastenců (Pavlíček, 2008) a který 

všestranně podporuje českou vzdělanost jak ve Vídni, tak v českých zemích. Pobyt ve 

Vídni má na Hlávku důležitý vliv, působí tu na něj působí zejména vídeňská atmosféra a 

postavení českých přistěhovalců v této metropoli (Pavlíček, 2008). 

Roku 1856 Hlávka vyhrává dvouleté státní cestovní stipendium, díky němuž 

cestuje po Itálii, Sicílii, Řecku, Francii, Anglii, Belgii a Německu. Na těchto cestách 
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pracuje s takovým nadšením a precizností, že je mu státní stipendium ještě o jeden rok 

prodlouženo. 

Ačkoliv se Hlávka chce po návratu do Vídně věnovat architektonické činnosti, je 

nucen vrátit se ke stavitelství a v roce 1860 se stává „stavebním podnikatelem proti své 

vůli“ (Šmahel, 2014, 21). Navzdory nevalným výhledům se na Hlávku obrací štěstí, když 

mu jeho bývalý ředitel, stavitel Šebek, přenechává svou známou stavební kancelář a 

veškeré stavitelské a podnikatelské zařízení (Lodr, 1988). Mohlo by se zdát, že tvrzení o 

„českém selfmademanovi“ je tímto faktem znehodnoceno, nicméně Šebkova kancelář je 

ve své době sice uznávaná, ovšem zdaleka ne všichni na ni nahlíží jako na vzor poctivosti 

a kvality. Pro ilustraci si uveďme jméno dráhy, o které se zmiňuje Lodr (1988). Tu  

vystavěla právě Šebkova kancelář – pro maximální škrty v útratách na materiál se jí 

přezdívalo „Jesusmarjajosefbahn“. Krom toho Hlávka nemá na začátku vlastní 

podnikatelské činnosti víc jak 2000 zlatých z domova a úvěr (Pokorný, 2008). „Z této 

doby asi také vychází Hlávkovo přesvědčení o významu vzdělání jako klíčové hodnoty, 

přesvědčení, že osud (zvláště malého národa) je spjat s vědou, se školami“ (Tamtéž, 18).  

Hlávkova stavební společnost se stává jednou z nejvyhledávanějších, zejména pro 

svou preciznost, rychlost a finanční nenáročnost (Lodr, 1988). Za dobu 10 let staví 

nespočet významných budov, zejména ve Vídni a Praze. Vrcholem jeho stavební činnosti 

ve Vídni se nesporně stává budova Dvorní opery. K její stavbě se dostává skrze své učitele 

z vídeňské Akademie výtvarných umění Augusta Sicarda von Sicardsburga a Eduarda 

van der Nülla (Šmahel, 2014). V rámci tohoto projektu se také poprvé setkává s císařem 

Františkem Josefem, který mu 25. června 1869 při slavnostním otevření Dvorní opery 

předává symbolický zlatý klíč a věnuje stříbrné kladívko, zednickou lžíci a misku (viz 

obrázek č. 4), které byly použity při položení základního kamene (Šmahel, 2014). 
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Obrázek č. 4: symbolická zednická lžíce a kladívko, použité při pokládání základního 

kamene vídeňské Dvorní opery, zdroj: www.earch.cz. 

Hlávka si vedle stavebních projektů nachází čas i na vlastní architektonickou 

činnost (Pokorný, 2008). Hned na počátku podnikání mu na sklonku roku 1860 nabízí 

ministerstvo kultu a vyučování možnost vypracovat rozsáhlý projekt rezidence v areálu 

řecko-pravoslavné církve v Černovcích v Bukovině1 (viz obrázek č. 5) – ten má sám 

navrhnout i postavit (Ries, 1991). V této kapitole Hlávkova života se plně rozvíjejí jeho 

organizační schopnosti. Ačkoliv byl doposud zvyklý pracovat i na několika desítkách 

projektů najednou (Lodr, 1988), černovecký projekt nabývá zcela nového rozměru. „Aby 

stavbu v zaostalém koutě monarchie uskutečnil, musí zde postavit cihelny, otevřít 

kamenolomy, postavit vlečku a přivézt z Vídně kameníky a jiné řemeslníky“ (Šmahel, 

2014).  

                                                
1 „Dnešní ukrajinské město s 200 tisíci obyvateli, zhruba 280 kilometrů od Lvova poblíž 
rumunských hranic“ (Ries, 1991, 27). 
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Obrázek č. 5: Panoramatická fotografie černovického areálu, zdroj: 

www.ries.blog.respekt.cz 

Hlávka je jako nová stavitelská ikona v roce 1865 vyzván k vypracování návrhu 

na stavbu paláce arciknížete Viléma. Ze společenského ani obchodního hlediska nemůže 

žádost odmítnout, proto úmyslně nadsazuje cenu svého návrhu. Jaké je jeho překvapení, 

když i s touto nabídkou arcikníže souhlasí a stavbu paláce Hlávkovi zadává (Lodr, 1988). 

Tato událost už jen dokresluje Hlávkovo silné postavení v dobových společenských i 

politických kruzích, které mohl později využít pro prosazení myšlenky České akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Jeho kontakty mu otevírají dveře 

salónů vídeňské aristokracie, která ho zve také na plesy a večírky. Vedle společenského 

života musí Hlávka stíhat řídit stavbu projektů ve Vídni, Praze i Bukovině, nad nimiž 

vykonává osobní dohled (Ries, 1991) – za tímto účelem nacestuje několikrát do měsíce 

stovky kilometrů (Lodr, 1988). Hlávka má údajně najednou rozpracováno až padesát 

projektů (Pokorný, 2008). Mladý Hlávka si, jak je vidno, je schopen života i užívat – 

pořádá procházky s přáteli, navštěvuje vlastence i aristokracii, v Dvorní opeře si 

celoročně předplácí lóži, kterou příležitostně půjčuje přátelům. Požitky však vždy stojí až 

na druhém místě za prací (Ries, 1991). 

Po závratné stavební kariéře přichází na podzim roku 1869 zkrat. Psychicky i 

fyzicky vyčerpaný Hlávka ochrne na obě nohy a v pouhých osmatřiceti letech je odkázán 

na invalidní vozík (Šmahel, 2014). Odchází z finančně i společensky úspěšného 
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podnikání (Petrasová, 2014), stěhuje se do zámku v Lužanech, který před časem koupil 

matce, a ze svého pokoje řídí veškeré projekty a čelí kritikům (Šmahel, 2014). Hlávka je 

kritizován pro projekt v Bukovině (Lodr, 1988), nicméně i jako nemocný se s touto 

překážkou vypořádává využitím médií, když na svoji obranu vydává roku 1872 pamětní 

spis obsahující listiny, které se týkají sporu. Tento „spis vzbudil ve znaleckých kruzích 

velký dojem a ovlivnil veřejné mínění ve prospěch argumentů předložených Hlávkou“ 

(Lodr, 1988, 35). 

Přes stále se zhoršující zdravotní stav Josef Hlávka v pracovním tempu 

nepolevuje, k ochrnutí se tak přidává i značné zhoršení zraku. Hlávka (částečně na nátlak 

své manželky Marie) vrací roku 1873 stavitelskou koncesi (Šmahel, 2014) a příští roky 

se léčí střídavě v Lužanech a v lázních v Karlových Varech. Ozdravných pobytů nadále 

využívá k budování společenských styků s vídeňskou a evropskou buržoazií (Bahr, 2006). 

Když se Hlávka konečně staví na vlastní nohy, přichází další rána – umírá jeho 

manželka Marie. „Patrně oprávněně se soudí, že to byly životní svízele a rány osudu, jež 

Josefa Hlávku přiměly k úvahám o pomíjivosti pozemského bytí a o účelném vynaložení 

jmění ve prospěch obrozujícího se českého národa“ (Šmahel, 2014, 23). 

K překvapení mnohých se ke své původní profesi Hlávka po uzdravení nevrací. 

Není pochyb, že předešlá léta, během nichž byl připoután na kolečkové křeslo, jej 

donutila k mnoha úvahám o budoucnosti. Kde by však jiní mysleli na budoucnost ryze 

vlastní, myslí tehdy již plně vlastenecky zanícený Hlávka na budoucnost národa, „jehož 

intelektuální rozvoj [chce] usnadnit svou finanční podporou“ (Pokorný, 2008, 16). 

Hlávka se roku 1886 podruhé žení s dcerou českého vlastence rytíře Havelky 

Zdeňkou, členkou Amerického klubu dam založeného Vojtou Náprstkem, čímž se jeho 

mecenášská činnost dále rozvíjí (Pavlíček, 2008, 21). Díky svým společenským stykům, 

stejně jako manželčiným důležitým kontaktům, se z jejich bytů v Praze a v Lužanech 

stávají střediska české kultury (Pavlíček, 2008), jakési inkubátory české vědy a umění. 

Mezi pravidelné lužanské hosty patří takové osobnosti, jako je Antonín Dvořák, Jaroslav 

Vrchlický a Julius Zeyer, ale i čelní muži politického a hospodářského života (Šmahel, 

2014). Na obrázku č. 6 je Hlávka ve společnosti spisovatele Josefa Václava Sládka, 
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sochaře Josefa Maudera, staročeského politika K. Mattuše, historika Ladislava Píče a J. 

Müllera. 

Obrázek č. 6: Hlávka s přáteli ze všech oblastí veřejné činnosti u Zeyerova altánu 

v Lužanech, zdroj: Bohemia docta. 

Hlávka sice končí s vlastní stavitelskou činností, to ovšem neznamená, že by se 

vzdal působení v oboru. „V posledních dvou desetiletích 19. a počátku 20. století nebylo 

v Praze a v Čechách stavby širšího významu, na níž by se Josef Hlávka svými radami i 

finančními prostředky nepodílel“ (Šmahel, 2014, 28). Jedná se například o opravu 

Diezenhoferova chrámu v rodných Přešticích, rekonstrukci Karlštejna, obnovení povodní 

strženého Karlova mostu, novostavbu Národního muzea, prosazení Akademie 

výtvarného umění a zajištění její novostavby na okraji Stromovky. Hlávka však nezůstává 

u problému týkajících se architektury, stává se z něj strategicky uvažující, avšak štědrý 

mecenáš.  
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Z Hlávky se stává významný mecenáš. Ačkoliv přispívá i obyčejným lidem (Lodr 

1988), jeho mecenášská strategie ve velkém měřítku má pevný řád; neznamená „snadné, 

bezmyšlenkovité rozdílení peněz“ (Pokorný, 2008, 19), svým charakterem je naopak úzce 

zaměřena na podporu „vědecké a umělecké činnosti emancipované české společnosti“ 

(Petrasová, 2014, 83). Podporuje kdekoho, nemajetné studenty, výtvarníky, spisovatele i 

hudebníky, krajanské spolky i rodící se českou filharmonii. Na sklonku života má Josef 

Hlávka stále více na mysli i národohospodářskou složku českého vzestupu, a proto roku 

1903 ztrojnásobuje původní nadaci určenou na vznik jakési průmyslové akademie a dává 

tím podnět ke zřízení Národohospodářského ústavu, k němuž o tři roky později také 

dochází. Své dlouhodobé mecenášské úsilí Josef Hlávka završuje založením Nadání 

Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které se po jeho smrti 2. března 1908 stává 

univerzálním dědicem veškerého jeho movitého i nemovitého majetku (Šmahel, 2014). 

Jako mecenáš přemýšlí koncepčně, má své představy a ty také tvrdošíjně prosazuje 

(Šmahel, 2014). 

Ačkoliv má mezi svými přáteli mnoho konzervativních politiků, stranicko-

politickým účelům ze svých prostředků nikdy nepřispívá, obdobně pak nepřispívá na ryze 

charitativní podniky (Pavlíček, 2008), za nejdůležitější veřejný zájem národa považuje 

právě vzdělanost, k jejíž podpoře se aktivně angažuje (Tamtéž). 

Hlávkova mecenášská politika by se dala shrnout do jednoduchého hesla 

„Přispějte, pak dám i já.“ (Šmahel, 2014). Tuto snahu tak můžeme chápat jako jakousi 

kampaň zaměřenou na další potenciální i stávající dárce a mecenáše – jde mu především 

o to, aby svým darem „vyprovokoval další dary od soukromníků, finančních ústavů a obcí 

a samozřejmě subvence od státu a země“ (Pokorný, 2008, 20). Zemský maršálek Jiří kníže 

z Lobkovic reaguje na Hlávkův dar 15 000 zlatých k postavení pomníku sv. Václava pod 

podmínkou, že zbytek dokončí zemský výbor těmito slovy: „Vy jste dobrý! Darujete nám 

postroj, ale ekypáž a koně si k ní máme koupit sami!“ (Lodr, 1988, 201) 
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5. Historie české vědy před vznikem České akademie 
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 
Češi, kteří nemohli mít svůj stát a být reprezentováni jeho prostřednictvím, hledali 

náhradní formy sebeuplatnění v jiných oblastech, jednou z nejvýznamnějších složek 

náhradní reprezentace českého národního společenství se tak staly kulturní a vědecké 

instituce. „Vedle Národního muzea (tehdy ovšem nazývaného vlasteneckým, českým či 

zemským muzeem) založeného roku 1818 a postupně i jazykově počeštěného, dále 

Národního divadla (založeného roku 1868), Českého vysokého učení technického (1869) 

a české Univerzity Karlovo-Ferdinandovy v Praze (osamostatněné roku 1882), nabyla 

centrálního významu Akademie věd a umění“ (Pánek, 2008, 27).  

Než vůbec mohla vzniknout ČAVU, bylo třeba vybudovat vhodný habitat, který 

tento vznik umožní. „Bez přiměřené institucionální základny, tj. dostatečně 

vybudovaného a kvalitního českého středního a vysokého školství a vědeckých institucí, 

zůstávalo české vzdělání předmětem zájmu a výsledkem nadšené amatérské činnosti 

jednotlivců či skupinek vzdělanců, kteří sourodou vrstvu tvořit nemohli a také netvořili“ 

(Urban, 1993, 22).  

5.1 Královská česká společnost nauk 

Tato institucionální základna se začala tvořit se vznikem Královské české 

společnosti nauk (KČSN), která České akademii věd a umění programově předcházela a 

nějaký čas s ní též koexistovala. Česká společnost nauk fungovala v českém prostředí již 

od poloviny osmdesátých let 18. století, v roce 1790 pak přijala přívlastek Královská 

(Pokorný, 2008). „Královská česká společnost nauk (…) byla svou podstatou spojena 

s českým zemským vlastenectvím, bohemismem, a až do druhé poloviny 19. století 

sdružovala vědce z Čech bez ohledu na jejich etnický původ“ (Kořalka, 1993, 55). 

Ačkoliv se v druhé polovině 19. století Němci v KČSN již téměř nevyskytovali, formálně 

se nemohla stát českou Akademií a musela si alespoň navenek udržovat utrakvistický, čili 

dvojjazyčný, charakter (Pokorný, 2008). 

5.2 Purkyňova Akademie 

Česká společnost obdobnou instituci přesto potřebovala – jak si také nejprve 

povšiml Jan Evangelista Purkyně (obrázek č. 4), když v letech 1861-1863 v časopise Živa 

publikoval pojednání Akademie (Pokorný, 2008). Purkyně, mladý člen Královské 
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společnosti a v té době již světově uznávaný fyziolog (Wichterle, 1993), v tomto 

manifestu zdůrazňoval především potřebu „národní“ Akademie, která by „brala ohled na 

potřeby národa“ (Pokorný, 2008, 22).  

 

Obrázek č. 7: Jan Evangelista Purkyně, zdroj: www.abicko.avcr.cz 

Nové seskupení v Akademii věd nemělo již být jen společností vybraných 

osobností, ale „organizací specializovaných badatelských ústavů otevřených pro 

každého, kdo by měl zájem a intelektuální předpoklady pro vědeckou práci na nejvyšší 

úrovni“ (Wichterle, 1993, 12). Podle Purkyňova názoru měla tuto instituci zajistit 

především národní sbírka, což by přineslo nezávislost na státní moci i volnost vůči církvi. 

Na rozdíl od běžných učených společností (včetně KČSN), poskytujících především 

prostor pro výměnu myšlenek, měla budoucí Akademie působit již jako skutečné 

výzkumné středisko, realizující badatelskou práci ve vědeckých ústavech, a pečovat o 

růst vědeckého dorostu (Pokorný, 2008).  

Purkyňova myšlenka byla převratná, přesto na svou realizaci musela dalších třicet 

let čekat. Komplikace se nalézaly především v nelibosti vrchnosti, která se obávala toho, 

že by tímto krokem dostala česká strana přílišnou autonomii. Problémy činili i samotní 

členové Královské české společnosti nauk, kteří, podle Purkyňových slov, „soudili za 
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neslušné, aby se Královské společnost směšovala s národní akademií přístupnou široké 

veřejnosti“ (Wichterle, 1993, 12). 

Ačkoliv se Purkyňovi nepodařilo tuto koncepci prosadit, jeho myšlenky působily 

jako „určité vytýčení směru, jako ideál, o nějž je třeba usilovat“ (Pokorný, 2008, 23), byly 

ostatně později směrodatné právě při tvorbě ČAVU. 

 Proběhly také pokusy o přeměnu KČSN, ty však byly neúspěšné – tuto snahu 

projevil kupříkladu prezident KSČN Josef Jireček či historik Antonín Rezek. Druhý 

jmenovaný viděl nutnost vzniku Akademie z KČSN proto, že tento projekt nebude jinak 

nikým podpořen ani ze státních, ani ze soukromých fondů (Pokorný, 2008).  Královskou 

učenou společnost chtěl v akademii proměnit i Hlávka, tomu se však vzepřela její 

německá část. Josef Hlávka se tak začal zabývat myšlenkou na založení samostatné České 

akademie věd a umění (Šmahel, 2014). 
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6. Vznik České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění 
Česká akademie věd a umění nevzniká jako projekt na zelené louce a pro svůj 

vznik potřebuje příhodné podmínky i vhodnou institucionální základnu. Zásadní 

byla zejména 60. a 70. léta, během nichž začíná dostávat střední a vysoké školství 

v Českých zemích novou podobu – čím dál tím více se prosazuje čeština, čímž je české 

vzdělání nepřímo uznáno jako rovnocenný kulturní fenomén (Urban, 1993).  V 80. letech 

se již Češi pravidelně scházejí ve vlasteneckých kroužcích a neformálních skupinách, 

mají také vlastní Museum (1818), Matici českou (1831), Průmyslovou jednotu (1833), 

Občanskou besedu (1862) a další. Nicméně všechna tato uskupení stále jen z části 

nahrazují nesrovnatelně lepší možnosti, které poskytují německé university a učené 

společnosti svými rozsáhlými aktivitami a širokým knihkupeckým trhem (Urban, 1993) 

a pěstování vědy tak v českých zemích zůstává spojeno především s Karlo-

Ferdinandovou univerzitou (Niklíček a Kostlán, 2010). 

6.1 První pokusy 

Hlávka se poprvé pokusil o přetvoření KČSN r. 1884, kdy věnoval značné částky 

do fondu pro vědeckou literaturu (Franc a Mádlová, 2013), kterou navíc následující léta 

postupně zvyšoval (Pokorný, 2008). Předpokládal, že se k jeho iniciativě připojí další 

mecenáši a pod tímto tlakem se počne KČSN stále více orientovat na podporu české vědy 

(Tamtéž), to se však nestalo – další mecenáši se nenašli, samotná Královská společnost 

také nijak nereagovala na dar jakoukoliv změnou programu či činnosti. 

6.2 Samotný vznik České akademie císaře Františka Josefa 
pro vědy, slovesnost a umění  

V osmdesátých letech se zlepšoval jak Hlávkův povážlivý zdravotní stav, tak 

postavení české společnosti v rámci habsburské monarchie. Blížilo se navíc 40. výročí 

nastoupení císaře Františka Josefa na trůn, jehož chtěl Hlávka využít – spojení založení 

nadace s tímto jubileem mohlo být vnímáno jako vlastenecký a loajální čin, který měl 

„otupit nanejvýš pravděpodobné námitky z německé strany, že totiž zamýšlená nadace 

má posilovat české národní aspirace“ (Pokorný, 2008, 26). Povzbuzován Lvem Thunem, 

šlechticem, česko-rakouským politikem a podporovatelem českých vlastenců, na konci r. 

1887 zahajuje konkrétní kroky – začíná jednat s českým místodržitelem baronem 



 

 23 

Alfredem Krausem a 15. prosince 1887 podává první písemné vyjádření, že hodlá „u 

příležitosti 40. vládního jubilea našeho vznešeného mocnáře umožnit soukromým darem 

potřebných prostředků k založení české Akademie pro vědy, literaturu a umění“ 

(Pokorný, 2008, 27). Předložená zakládací listina byla spojena s 200 000 zlatými od 

údajně anonymního dárce (ačkoliv všichni jeho totožnost znali) (Franc a Mádlová, 2013).  

Projekt byl nakonec 23. ledna 1890 schválen, a to mimo jiné na základě politické 

dohody mezi českými a rakouskými politiky. Akademie tak vznikla jako ústupek při 

řešení sporů mezi česky a německy mluvícími obyvateli českých zemí, tzv. punktací, což 

mělo vliv zejména na její vnímání českými vlastenci. 



 

 24 

7. Možnosti propagace na přelomu 19. a 20. století  
Určujícím momentem 90. let 19. století je jednání o tzv. punktacích, které 

proběhlo mezi Němci v Čechách a staročeskou stranou. Součástí bylo 11 bodů (punktů), 

zabývajících se zejména školstvím, státní správou a teritoriálním rozdělením Českých 

zemí (Urban, 1982). Němci chápou tento krok jako posun k poněmčení českého národa 

na základě rozdělení českých zemí do oblastí dvojjazyčných a čistě německých, této 

rétoriky se chytají také mladočeši, kteří označují jednání staročechů za „zradu národních 

zájmů“ (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011, 132). Tento názor koresponduje s pohledem 

české společnosti, dochází proto k drtivé porážce staročechů ve volbách roku 1891 a 

jejich praktickému odchodu z politiky. Uvolňuje se tím místo pro vznik nových 

politických stran a proudů, jako jsou agrární strana, sociální demokraté, Radikálně 

pokroková strana, Národně sociální strana apod. (Tamtéž). 

Na přelomu 19. a 20. století na našem území již existují formy nadlinkové i 

podlinkové formy marketingové komunikace, jako sponzoring, osobní prodej, veletrhy, 

výstavy či plakáty, noviny a časopisy, skrze něž mohly komerční i nekomerční subjekty 

budovat svou značku (Vošahlíková, 1999).  

Z dob středověku na našem území existovaly značky výrobců, vývěsní štíty, názvy 

ulic, vystavování výrobku či specializovaná tržiště (Horňák, 2010), ale také inzeráty a 

tištěné cedule vylepované na veřejných místech, které ohlašovaly kupříkladu příjezd 

komediantů (Vošahlíková, 1999).  

Ještě roku 1868 je Riegerovým slovníkem naučným reklama charakterizována 

jako „žurnalistický článek umístěný v  denních nebo smíšených zprávách, který za plat 

aneb z jiných ovšem nekalých a tudíž nepodstatných ohledů rozhlašuje nezaslouženou 

chválu buď nějaké knihy, neb uměleckého výtvoru anebo i osob samých “ (Rieger, 1868, 

308, cit. z Vošahlíková, 1999, 9-12). Reklama je hodnocena velmi negativně – panuje 

všeobecné přesvědčení, že „dobré zboží nepotřebuje reklamu, neboť se prodává svou 

kvalitou a solidností“ (Vošahlíková, 1999, 9). 

Situace se mění na přelomu 19. a 20. století, které je pro marketingové pracovníky 

zlatým obdobím. Ovlivnit zákazníka je doposud velmi snadné, protože nemá o svém 

ovlivnění nejmenší tušení. Reklamy se sice stále drží negativní konotace, to ovšem nic 

nemění na faktu, že její význam pro úspěch každého podnikání je i v českých zemích 

zcela očividný (Vošahlíková, 1999). V tomto období ji začínají využívat i politické strany 
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– kvůli jejím negativním konotacím však využívají spíše termín „propagace“, který je 

využíván dodnes.  

Nejsilnější snahy o odlišení se od konkurence přicházejí současně s rozmachem 

velkoobchodu (Hesková, 2003), kdy se do lidských životů dostává nepřehlednost výběru 

a racionální volba se stává téměř nemožnou. Informace a propagace nabývají nebývalé 

důležitosti (Bartels, 1976), díky čemuž se reklama stává samostatnou profesí a nástrojem 

konkurenčního boje (Horňák, 2010) v rámci budování značek, které představují 

„srozumitelnost, jistotu, postavení, členství – tedy všechno, co člověku pomáhá při 

vymezování sebe sama“ (Olins, 2009, 28). První reklamní agentura na území Rakouska-

Uherska je roku 1875 ve Vídni založený Anonční institut, zaměřující se na velkoplošnou 

reklamu značkového zboží, v Praze pak první agentury vznikají v 90. letech 

(Vošahlíková, 1999).  

Vzhledem k politické situaci jsou častými náměty při tvorbě propagačních 

materiálů národní témata. Jedná se především o husitství a boj Čechů proti „cizákům“ 

(viz obrázek č. 8), zvláštní pozornost při propagaci zboží a služeb získává soupeřivost 

mezi Čechy a Němci.  Na konci 19. století je oblíbené heslo „Svůj k svému“, které v sobě 

nese i zprávu o národní povinnosti každého Čecha kupovat zboží primárně od Čechů 

(Vošahlíková, 1999). 

Obrázek č. 8: boj Čechů proti cizákům, zdroj: Vošahlíková, 1999. 
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7.1 Tisk 

„Pro období posledního desetiletí 19. století a vývoje do první světové války je 

příznačné, že nad jinými vlivy vítězil vliv psaného slova (…) na rozrůzňování české 

společenské struktury do rozšiřujícího se spektra různě zaměřených zájmových, 

odborných, profesních a politických skupin“ (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, 136). 

Čtenářská publika se odlišují zejména na základě sociálního zařazení a tomu 

odpovídajícímu životnímu stylu, společná jim zůstává potřeba udržovat kontakt 

s komunikačními centry, tj. stranami, vydavatelstvími a redakcemi. Vzhledem k politické 

situaci přestávají být ryze staročeská či mladočeská média názorovým vůdcem a na jejich 

místo přichází řada nových časopisů, shromažďující se kolem nově vzniklých politických 

stran. Média se silně přizpůsobují svému čtenáři, na jedné straně tak probíhá bulvarizace 

jejich obsahu, na straně druhé jeho intelektualizace.  

Intelektuální proud se shromažďuje v časopise Čas kolem T. G. Masaryka a 

skupiny realistů. Vyniká svým programem, jehož jádro spočívá ve snaze o odstup od 

ideologizace tisku a s ní související automatizované nacionální rétoriky. Důležitým 

časopisem doby jsou mladočeské Národní listy, které se opírají o bohatou čtenářskou 

základnu stejného politického ražení, vedle nichž však vznikají i další tituly, jako jsou 

studentské Nové proudy a Neodvislost, dále Sociální demokrat, Právo lidu či Dělnické 

listy Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, anarchistická Omladina, 

Volný duch a Nový kult, či katolický tisk, mezi nějž patří časopisy Čech, Katolické listy 

či Nový věk. 

7.2 Tisková reklama, inzerát 

Masový periodický tisk se rodí na přelomu 19. a 20. století, nicméně jedny z 

prvních novin v Praze vychází německy psané „Ordinari Postzeitungen”. Je v nich 

zveřejněn i první inzerát (v prvním zachovalém čísle z 3. srpna 1688), což je o více než 

půl století později než ve světě. Prvních česky psaných novin se Praha dočkala 4. února 

1719, v nichž byl též zveřejněn první česky psaný inzerát – tyto noviny se jmenovaly 

„Český Postilión: neboližto Noviny České“ (Horňák, 2010, 150-151).  

Novinová inzerce zažívá boom po roce 1818 zejména díky objevu litografického 

tisku Aloise Senefeldera (Hlouchová, 2015, 23), koncem 19. století se tak „stávala 

nejrozšířenějším a nejoblíbenějším druhem reklamy“ (Vošahlíková 1999, 88). Inzerát se 

vyvíjí a posouvá  od čistě textových k obrazovým formám (Hlouchová, 2015). 
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Hlavním kritériem tvorby správného inzerátu začátku 20. století je, zda je reklama 

„chytrá a cílevědomá“ (Vošahlíková, 1999, 89). Tento pojem však není jednoznačně 

ukotven. V Čechách pod ním je chápána zejména nápaditost a důvěryhodnost, nicméně 

se objevuje též požadavek krátkosti. Zdenko Šindler soudobým marketingovým 

pracovníkům radí: „Málo slov a více citu! Neunavujme čtenáře dlouhým povídáním, 

hleďme jej spíše upoutat krátkou, říznou, přesvědčující větou nebo slovem. Čtenář se 

musí chytiti na inserát…jako ryba na udici“ (Tamtéž). Šindler dále radí, že inzerent má, 

pokud chce zaujmout, používat i obrazový prvek inzerátu. 

Zajímavostí tiskové reklamy jsou též jakési advertoriály ve formě tzv. 

„reklamních povídek“, pohádek, básní a fejetonů, které měly za úkol v tisku propagovat 

daný výrobek. Noviny mají v této době již dobře zpracované analýzy svých čtenářů, 

inzerent si proto může přesně vybrat, skrz která média bude komunikovat, aby tak co 

nejefektivněji zasáhl svou cílovou skupinu.  

7.3 Plakát 

Plakát je vedle inzerátu nejoblíbenějším propagačním médiem, nese v sobě totiž 

nespornou výhodu jedinečné kombinace elementů obrazu, barvy a slov, kterými vizuálně 

disponuje (Vošahlíková, 1999). Na přelomu 19. a 20. století už také plakát ztrácí svou 

těžkopádnou a poněkud přetíženou ornamentalitu a nabývá stručnosti, aby tak mohl být 

čitelný i zdálky (Hlouchová, 2015). 

7.4 Výstavy a veletrhy 

Výstavy a veletrhy na přelomu 19. a 20. století zažívají ohromný rozmach – 

Jubilejní zemská výstava roku 1891 přitahuje dva a půl milionu diváků, Národopisná 

výstava českoslovanská  pořádaná roku 1895 pak dva miliony. Na jejich organizaci se 

podílejí osvětové instituce, pro něž jsou také skvělým propagačním prostředkem. Ovšem 

k propagaci v žádném případě nesloužil výlučně jim, na výstavách a veletrzích se podílejí 

i komerční subjekty. Jedná se všeobecně o skvělý prostředek, protože obecenstvo věří, 

„že tímto způsobem neuspokojuje jen svou zvědavost nebo odborný zájem, ale plní i 

národní povinnost“ (Vošahlíková, 1999, 130).  



 

 28 

7.5 Filantropie 

V této době také vzniká základ sponzoringu, filantropie2. Už na počátku 19. století 

je významným mecenášem vědy a umění moravský šlechtic a podnikatel hrabě Hugo 

František Salm (roku 1817 spoluzakládá Moravsko-slezské Františkovo muzeum v Brně), 

na přelomu 19. a 20. století pak například Josef Jan Frič (hvězdárna v Ondřejově) či 

Jindřich Waldes, přezdívaný „král knoflíků“, který při své továrně na patentky Koh-i-

noor buduje podpůrný fond pro zaměstnance a zajímá se o rozvoj kultury a sportu (Kunz, 

2012). Jedním z nejvýznamnějších mecenášů doby je pak bezpochyby Josef Hlávka, o 

kterém bude řečeno více v následujících kapitolách této práce.  

7.6 Další formy propagace 

Do 1. světové války se k výše zmíněným formám přidávají i další výrazové 

prostředky, jako jsou poštovní známky, prospekty, první obří reklamní poutače nebo 

předváděcí akce spojené s ochutnávkami (Vošahlíková, 1999). 

                                                
2 Filantropie = “široký pojem, pod nímž se skrývá celá řada rozmanitých aktivit a chování, jež vedou 
k vědomé podpoře druhých osob” (Kunz, 2012, 54), většinou s cílem přispět k vyšší úrovni života 
jednotlivců i celé společnosti. 
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8. Budování značky České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění 

Otto Urban (1993), historik zabývající se českými dějinami 19. století, tvrdí, že 

měřítka současné společnosti nemůžeme automaticky uplatnit při analýze starších 

společností. Osobně se domnívám, že v momentě, kdy tyto koncepty přizpůsobíme na 

základě znalosti historického kontextu, můžeme tak učinit. Výsledkem úvahy je 

analytická část této práce, v níž aplikuji současné poznatky institucionálního brandingu 

na Českou akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Od tohoto 

postupu si slibuji především nalezení nových skutečností a perspektiv pohledu na 

události, které byly se vznikem Akademie spjaty. Tezi opírám o domněnku Otty Urbana 

(1993, 17), který říká, že „většina historiků dnes dobře ví, že předpokladem skutečně 

nových pohledů a interpretací dějinného vývoje je mj. zevrubná revize našeho pojmového 

aparátu a nikoli pouhé ‚přehodnocování` v podstatě stejnými a často neúčinnými 

nástroji“. 

Z oblasti budování značky bude pozornost na základě mé výzkumné otázky 

(„Jaké prvky tvoří značku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění?“) zaměřena především na prvky značky. Prvním krokem této kapitoly bude 

vymezení cílových skupin, ke kterým komunikace byla nebo měla býti směřována, 

analýza pak bude vycházet ze synergie modelu institucionálního brandingu podle Davida 

Fawcetta a Paula Marshe a prvků brandingu dle Kevina Lana Kellera. Na základě prvního 

modelu se branding dělí na 3 složky, jimiž jsou instituce jako značka, identifikace 

s hlavním představitelem a program instituce. V rámci každé z těchto oblastí budou dále 

analyzovány výše zmíněné Kellerovy prvky brandingu. U instituce jako značky tak 

budeme rozebírat její jméno, logo a slogany, kapitola pojednávající o hlavním 

představiteli se bude věnovat samotnému Josefu Hlávkovi, navíc však bude rozšířena také 

o další členy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Do 

sekce programu pak budou zařazeny cíle, stanovy a politické názory. Jednotlivé prvky 

brandingu budou nakonec analyzovány jako celek na základě Kellerových kritérií značky 

a bude zhodnocena její celková účinnost. 

Na základě znalosti historických reálií týkajících se života Josefa Hlávky a 

založení Akademie mohu formulovat hypotézu, která zní: „Josef Hlávka byl důležitou 
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součástí značky České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 

protože jeho jméno a jeho úspěchy při jejím budování hrály klíčovou roli“. 

8.1 Cílové skupiny  

Ačkoliv byla Akademie do svých začátků finančně zajištěna Hlávkovým darem, 

pro její další bezproblémové fungování byla finanční podpora z dalších zdrojů zcela 

klíčová. Aby tyto prostředky dostala, „musí mít podporu nebo alespoň tichý souhlas 

každého potenciálního klienta, zákazníka nebo člena“ (Hannagan, 1996, 20). ČAVU 

proto musela, stejně jako dnešní Akademie věd, své cílové skupiny oslovovat tak, aby 

vytvořila a posílila pozitivní obraz. Účelem tohoto jednání bylo vnímání jejích aktivit 

českou společností a její reprezentací jako potřebné a užitečné, hodné finanční podpory 

(Akademie věd České republiky, 2015). Na rozdíl od současné Akademie věd však 

k cílům České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění musíme 

přiřadit též cílovou skupinu vědců – ČAVU svou reputaci teprve budovala, potřebovala 

proto do svých řad přilákat důležitá jména tehdejší české vědy.  

8.1.1 Politická reprezentace 

Do politické reprezentace můžeme počítat jak rakouskou byrokracii, tak samotný 

rod Habsburků, který měl při vzniku Akademie zcela zásadní slovo. Jednalo se především 

o samotného císaře Františka Josefa, ale i další členy panovnického rodu, jako byli císařův 

bratr arcivévoda Karel Ludvík a jeho synovec korunní prince František Ferdinand d`Este, 

kteří se postupně stali protektory Akademie (Franc a Mádlová, 2013). 

8.1.2 Česká společnost 

Významné příjmy Akademie tvořily finanční dary od soukromých osob. Tito dárci 

byli většinou příslušníci tzv. svobodných povolání3 a umělců, zejména pak čeští 

středoškolští a vysokoškolští pedagogové4 (Pokorná, 1993, 74). Mezi dárci chyběli 

aristokrati5, průmyslníci či bankéři (Franc a Mádlová, 2013), kteří vlastnili velkou část 

společenského kapitálu – určitou roli pravděpodobně sehrálo slabé zastoupení 

                                                
3 

Fond MUDr. Josefa Šíchy, založený r. 1891, podporoval lékařské vědy a byl poskytnut ve výši téměř 
50 000 zlatých (Franc a Mádlová, 2013). 
4 Pedagogové stáli u zrodu všech fondů, s jedinou výjimkou Hlávkova, Wiehlova a Hrdličkova 
(Pokorná, 1993, 74). 
5 Výjimkou byli někteří Habsburkové, kníže Karel Schwarzenberg a kníže Jiří Kristián Lobkowicz, 
kteří byli zároveň čestní členové ČAVU. 
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technických věd v ČAVU „a s tím částečně související nižší zapojení této instituce do 

podpory aplikovaného výzkumu“ (Tamtéž, 86).  

8.2 Instituce jako značka 

8.2.1 Jméno 

Správný název je zcela zásadní pro další existenci instituce, protože jsou s ním 

spojeny asociace a často odráží základní hodnoty značkou zastupované (Keller, 

2007). Mělo by z něj být možné vyčíst podstatu instituce, čehož bylo v případě České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění dosaženo. Z názvu je 

patrné, že při jeho vymýšlení hrály hlavní roli funkční a distinktivní atributy. Nicméně 

další kritéria, dobrá vyslovitelnost, jednoduchost a výstižnost, naplněna nebyla, což má 

za následky špatnou zapamatovatelnost názvu a s tím související malou rozlišitelnost 

instituce na kompetitivním trhu (Kellera, 2007). 

Přídavné jméno „česká“ mělo jasnou rozlišovací funkci, kdy mělo naznačit, že 

nově vzniklá instituce náleží Čechům – tento trend jasně následoval mohutnou vlnu 

národního obrození, která na konci 19. století ještě doznívala. Přízvisko „český“ ostatně 

nebylo ničím neobvyklým – vyskytoval se jak u dalších institucí (Královská česká 

společnost nauk, Matice česká apod.), tak u výrobků komerční povahy (České zápalky, 

Národní podnik Praha – České Budějovice). Národně buditelský aspekt byl zdůrazněn též 

vyčleněním slovesnosti vedle vědy a umění – vlastenecké snahy totiž nabývaly své 

podoby především skrze jazyk (Rak 1994), tato snaha je patrná i v německé verzi názvu 

„Böhmische Akademie“, skrz který se Akademie ztotožňuje „s celou tradicí Království 

českého“ (Kořalka, 1993, 56). 

Důležitá byla též přítomnost panovníkova jména v názvu instituce, která si měla 

naklonit jeho přízeň a rozptýlit kritické názory českých Němců a rakouských úředníků, 

kteří mohli vznik Akademie jakkoliv kazit (Franc a Mádlová, 2013). Název explicitně 

vyjadřoval, že nově vzniklá instituce je pod přímou ochranou císaře, čímž je potvrzena 

její politická loajalita a tím pádem má své právoplatné místo vedle dalších vědeckých 

institucí Rakouska-Uherska.  

8.2.2 Logo 

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 

nedisponovala univerzálním logem, které by využívala na svých materiálech. Logo na 
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propagačních materiálech na přelomu 19. a 20. století ani nebylo důsledně nevyužíváno 

– některé firmy jej sice měly, ovšem nevyužívaly jej na plakátech apod. (viz Vošahlíková, 

1999). V případě dlouhých a těžko zapamatovatelných názvů (což je také případ České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění) hrají loga důležitou roli, 

protože je mohou nahradit na oficiálních dokumentech a propagačních materiálech 

(Keller, 2007), jakýkoliv symbol či značka ve sledovaném období však na publikacích 

Akademie (Almanach a Věštník, Bulletin International), stejně jako dalších propagačních 

materiálech (např. vstupenky na slavnostní zahájení činnosti Akademie), chybí. 

 Výjimku tvoří grafém použitý na přídeští Pamětní knihy České akademie (viz 

obrázek č. 9), která byla vydána roku 1891. Má podobu do sebe zapadajících písmen, 

která dohromady tvoří celý název instituce. 

 

Obrázek č. 9: Grafém České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a 

umění, zdroj: Pamětní kniha České akademie 

Druhou výjimkou je papírová pečeť, která byla zhotovena při příležitosti 

vytvoření zakládací listiny (viz obrázek č. 10). 
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Obrázek č. 10: Papírová pečeť České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění, zdroj: www.cas.cz 

Na pečeti se nacházel korunovaný bílý dvouocasý lev na červeném erbu, který 

měl symbolizovat českou státnost.  Tento erb obklopoval dvouhlavý, třikrát korunovaný 

černý orel, symbolizující státní znak Rakouska-Uherska, kolem nějž byl v kruhu napsán 

název instituce. Samotná přítomnost lva na znaku Akademie byla doprovázena složitými 

jednáními mezi Hlávkou a rakouskými zastupiteli, kteří přítomnost tohoto prvku na pečeti 

Akademie nechtěli povolit (Ries, 1991) – tohoto cíle bylo dosaženo až po dlouhodobých 

jednání se zásadním přičiněním Hlávkovy neústupnosti. Přítomnost lva v pečeti proto 

v cílových skupinách musela vzbuzovat silné emoce. 

Na pečeti se vyskytují čtyři barvy, zlatá, červená, černá a bílá. Měly 

pravděpodobně především funkční roli, protože se jednalo o oficiální barvy na státních 

znacích, nicméně jejich dílčí analýza poskytuje zajímavé výsledky. Zlatá je barva luxusu, 

bohatství a prestiže, bílá barva čistoty, svobody a uvolnění (Součková, 2014) či míru a 

nového začátku (Vysekalová, 2007). Červená je barva aktivní, veselá, vládnoucí, 

vzrušující a podněcující, černá pak seriózní a důstojná. Černá barva bývá také využívána 

jako demonstrace vzdoru (Tamtéž). Na základě této charakteristiky je možné 

předpokládat, že zlatá barva symbolizovala císařský stolec a prestiž nově vznikající 

instituce, bílá pak nově nabytou vědeckou svobodu a národní svébytnost, jíž se Čechům 

vznikem Akademie dostalo. Mohla značit též mír mezi Českými zeměmi a Rakouskem-
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Uherskem. Červená jako barva vlády a černá jako barva vzdoru mohly naopak 

symbolizovat skrytý odboj proti císařství, vzhledem k umístění těchto barev a jejich 

předepsané podobě ve státních znacích však tyto konotace pravděpodobně vyvolávat 

neměla. 

Správné logo se vyznačuje jistou emocionální i informační funkcí (Vysekalová a 

Horňák, 2012), čehož bylo v případě loga ČAVU dosaženo jen částečně. Logo informuje 

o státní příslušnosti Akademie a o její loajalitě k monarchii, což má současně i 

emocionální konotace, nicméně další aspekty, jako je odlišení od subjektů jiných 

(Vysekalová, 2007), naplněny nebyly. Logu chybí zásadní atribut, který by jasně 

zmiňoval spojení s vědou a uměním. Rakousko-uherský orel i český lev byly častým 

motivem v komerční i nekomerční komunikaci (viz Vošahlíková, 1999). Lev se nacházel 

například i u instituce ČAVU podobné, na pečeti Královské české společnosti nauk (viz 

obrázek č. 11), orel pak byl většinou zobrazován u firem cílících na německou a 

rakouskou klientelu, popřípadě jako doklad oficiálního císařského dodavatele (Tamtéž), 

jak můžeme vidět na obrázku č. 12. 

Obrázek č. 11: Pečeť Královské české společnosti nauk, zdroj: wwwold.nkp.cz 
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Obrázek č.12 : Továrna na likéry a punčoviny firmy Gottfried Leonhardt v Praze, zdroj: 

www.esbirky.cz 

Na základě této analýzy se lze domnívat, že logo nemohlo mít zásadní rozlišovací 

funkci a sloužit proto adekvátně při budování značky. Emocionální a funkční atributy 

(česká příslušnost a záštita císařským stolcem) s jistými výhradami sice naplněny byly, 

přesto si cílové skupiny k němu nemohly vytvořit jedinečné asociace, což činí logo České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění neúčinným. 

8.3 Představitelé ČAVU 

8.3.1 Josef Hlávka 

Hlávka bývá často označován za altruistu, „který pramálo dbal o svou propagaci” 

(Pánek, 2008, 31), což je ovšem v přímém rozporu s poznatky týkajících se především 

záležitostí kolem založení Akademie, Národohospodářského ústavu či Nadání Josefa, 

Marie a Zdeňky Hlávkových. I historik Jiří Pokorný (2008) naopak uvádí, že Hlávka si 

byl vědom síly peněz, ve své pozdější práci (Pokorný, 2010) dokonce mluví o ohromné 

reklamní kampani, předcházející vznik Hlávkových kolejí, během níž bylo rozesláno 
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7000 reklamních letáčků. Hlávkovi se dokonce podaří vzbudit takový zájem veřejnosti, 

že jejich slavnostní otevření se stává velkou společenskou a politickou událostí (Ries, 

1991). Uvažoval koncepčně a v naprostém souladu s budováním vlastní značky –u 

zakládání svých projektů často vystupoval anonymně jako „šlechetný mecenáš“, což Jiří 

Pokorný (2010, 183) označuje za záměrné poutání pozornosti veřejnosti. Hlávka byl 

v osobních potřebách (pro mnohé leckdy až komicky) šetrný. Tuto šetrnost lze spatřovat 

kupříkladu v jeho oblékání a omezování dalších osobních útrat na komfortu při cestování 

(ačkoliv měsíčně mezi svými stavbami najezdil tisíce kilometrů) či v domácnosti.  

Josef Hlávka byl „přesvědčen, že mocnář byl zásadním zastáncem českých 

zájmů” (Bahr, 2009, 15). V době velkých jmen pomalu doznívajícího Národního obrození 

a zatvrzelých bojovníků za samostatnost českých zemí, k níž se řadila velká část 

tehdejších politicky aktivních Čechů, by se mohl zdát Hlávkův kladný vztah k monarchii 

jako překážka. Co by se ovšem mohlo zdát jako netaktický krok, vidí Bahr (2009) jako 

zdánlivě naivní, ve skutečnosti však vychytralou dialektiku. Bylo to totiž právě Hlávkovo 

konzervativní politické i celkové smýšlení, které mu otevřelo dveře k rakouským úřadům. 

Mezi okruh jeho přátel se počítali i bývalí ministři rakouské vlády, A. Bráf, A. Randa a 

další.  

Jeho politické přesvědčení jej navíc nijak nesvazovalo, skrze promyšlenou a jasně 

cílenou mecenášskou činnost získával Hlávka podporovatele z celého názorového spektra 

a byl schopen využít schopností všech příslušníků české společnosti bez ohledu na jejich 

politickou orientaci. Založil studentské koleje pro české studenty6, „podporoval studijní 

cesty vysokoškoláků do zahraničí, prostřednictvím Národohospodářského ústavu i cesty 

drobných a středních podnikatelů, aby si osvojili nové technologické postupy a zavedli je 

doma a český národ tak obstál v konkurenci s německým kapitálem“ (Pavlíček, 2008, 

22), měl proto cenné kontakty napříč celým tehdejším názorovým spektrem. Vděčni a 

zavázáni mu zůstávali také mnozí politici, umělci či vědci. Hlávka, ačkoliv sám říšský 

poslanec, nikdy nepodporoval politicky laděné projekty, čímž si zachoval čistý štít pro 

další komunikaci jak s rakouskou vládou, tak s opozičně smýšlejícími skupinami.  

Na základě uvedených historických skutečností lze tvrdit, že Josef Hlávka měl při 

tvorbě značky Akademie věd zcela zásadní roli, a to jak z vnitřního hlediska – stanovy 

Akademie věd vznikly primárně z jeho popudu a tak, jak si přál – tak z hlediska vnějšího, 

                                                
6 Mezi bývalými studenty Hlávkových kolejí se objevují jména rektorů vysokých škol nebo také 
generálního ředitele tehdejší mladoboleslavské automobilky Ing. Hrdličky (Pavlíček, 2008). 
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reprezentativního. Na základě cobrandingu, čili spojení jeho osobní značky, se 

značkou nově vznikající instituce byla Akademie do začátků vybavena „zárukou a 

symbolem positioningu strany“ (Žižlavský, 2012, 233).  

Josef Hlávka měl u široké veřejnosti vynikající pověst – znala jej jako 

pohádkového dědečka, Rybrcoula (Lodr, 1988, 88), co splní přání každému, kdo jej o to 

požádá. Zakládal si na jisté výstřednosti – nosil bílý plnovous až do pasu, široké rourovité 

kalhoty a „nevyžehlený cylindr, s nímž chodil k audienci i k císaři“ (Tamtéž). V tomto 

jednání můžeme spatřovat strategickou koncepci, které se drží i někteří dnešní 

multimilionáři. Fascinuje nás zejména proto, že narušuje naše stereotypní představy o 

bohatých – což se jednoznačně dařilo i Josefu Hlávkovi.  

Jeho práci však ocenila i veřejnost odborná, a to především pro jeho manažerské 

schopnosti, odborné znalosti a neutuchající energii, s kterou se pouštěl do každého 

projektu. Platil za jednoho z největších zastánců českého vzdělání a kultury a mezi 

vlastenci byl oblíbený, ačkoliv byl znám svou prohabsburskou politikou. 

Je to právě Hlávkova dobrá pověst a respekt obou názorových táborů, které 

sehrály klíčovou roli ve vzniku Akademie. O jejím vzniku tak mohl současně jednat s 

českými vlastenci, s nimiž udržoval rozsáhlé přátelské kontakty, tak s s Habsburky, kteří 

jeho spolehlivost a loajalitu již několikrát prověřili7. Uznání ze strany vládnoucího rodu 

mu pak otevřelo dveře při jednáních s rakouskou byrokracií. Ta, uvědomujíc si jeho 

rozsáhlé kontakty, s ním vždy jednala na úrovni, nicméně i tak byla jednání s ní nesmírně 

těžká. Strategií, kterou místo explicitního nesouhlasu zvolila, bylo mlčení. Ta se nicméně 

ukázala jako neúčinná – nechat zamést pod koberec projekt, který chtěl dotáhnout do 

konce, nebylo v Hlávkově povaze.  

Na přelomu 19. a 20. století byla zásadní charakteristikou správného vlastence 

znalost češtiny (Rak, 1993), našli se tedy přirozeně i tací, co Hlávku kritizovali pro jeho 

nedostatečnou znalost mateřského jazyka – Hlávka se však česky ve školách nikdy neučil, 

bylo proto přirozené, že ji plně neovládal. Ačkoliv se češtinu nikdy nenaučil, používal ji 

ve své osobní i pracovní korespondenci či na stavebních plánech.  

Předmětem kritiky se Hlávka stával také kvůli své neústupné povaze, na základě 

které si mezi odpůrci i přáteli vysloužil přezdívku podle tehdejšího chilského diktátora, 

                                                
7 Například při stavbě vídeňské Dvorní opery, kde se Hlávka setkal s císařem, či stavba sídla 
arciknížete Viléma. 
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Balmaceda (Lodr, 1988) – na základě této neústupnosti však hrál zcela klíčovou roli při 

tvorbě stanov České akademie. 

Dokladem Hlávkových vynikajících přesvědčovacích schopností je zakládací 

listina České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (viz obrázek 

č. 13) vydaná 5. prosince 1892. Císař na ní stvrzuje svolení se zřízením nové akademické 

instituce a zároveň v ní pověřuje protektorstvím svého bratra arcivévodu Karla Ludvíka. 

Na závěr této listiny se podepisuje česky, čímž je tato listina zcela unikátní. Ačkoliv Pavel 

Ries (1991) píše, že tak činí poprvé a naposled, v Pamětní knize jsem našla císařův český 

podpis dřívější datace (k datu 29. září 1891, viz obr. č. 14). Na základě této skutečnosti 

bychom neměli chápat císařův počeštěný podpis jako ojedinělou raritu, ale jako Hlávkovu 

komplexní národní strategii, která se měla promítnout i do obrazu císaře Františka Josefa 

jako na pročeského protektora české vědy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Poslední strana zakládací listiny ČAVU, na níž se císař František Josef podepsal 

česky, zdroj: www.umenivedy.cz 
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Obrázek č. 14: Český podpis císaře Františka Josefa starší datace, zdroj: Fond České akademie 

věd a umění 

Není nutné posuzovat, zda Hlávkova otevřeně konzervativní, okázale 

demonstrovaná prodynastická politika, pramenila ze skutečného přesvědčení, nebo byla 

rafinovaně promyšlenou zástěrkou. Důležité bylo, že spolupráce s Hlávkou císaře nijak 

politicky neohrožovala – veřejně se o něm vědělo, že je silně konzervativní a loajální 

císařskému stolci. Tato strategie byla navíc velice účinná – vyústila ve vznik akademie a 
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dar ve výši 20 000 zlatých, v roce 1890 navíc císař povolil České akademii císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění roční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 

16 000 zlatých (Franc a Mádlová, 2013).  

Ačkoliv měl Hlávka při zakládání Akademie zcela zásadní slovo, postupem času 

se k moci při budování značky dostávali především její další členové, kteří měli vnímání 

Akademie veřejností zásadně změnit. 

8.3.2 Další představitelé 

Politická situace se neodrazila jen do názvu instituce, výrazně také ovlivnila 

složení Akademie. „Josef Hlávka jako tvůrčí umělec měl sám blíže k umělcům než 

k vědcům a mezi nimi upřednostňoval především ty, kteří se mu podobali svými 

konzervativním smýšlením a loajalitou k habsburské monarchii“ (Pánek, 2008, 30). Svým 

konzervatismem byli známi i první členové Akademie, kteří měli za úkol volit členy další,  

za předsednictví Josefa Hlávky tak v ČAVU chyběly některé významné osobnosti 

tehdejší vědy spjaté s mladočeskou politikou (Wichterle, 1993), jako byl například básník 

Jan Neruda či historik Jaroslav Goll, „ačkoli na jejich místě nechyběli vědci či umělci 

pouze průměrní“ (Tamtéž). 

Pro lepší představu situace, která v Akademii nastala, uveďme dopis Jaroslava 

Vrchlického profesoru Albertovi:  

Já sám – ač stojím dosti stranou celého reje – jsem v posledních dnech poznal 
celou propast lidské malichernosti. (…) Je to naše kletba, že nedovedeme vybřísti 
z malých poměrů. (…) Často mi napadlo, že mohl svým jistě ušlechtilým intencím Hlávka 
lépe vyhověti založením prostého fondu ku vydání českých cenných publikací, než celým 
komplikovaným aparátem Akademie, kde sám dnes připadá mi jako ten Goethův učedník 
čarodějnický, vyvolal davy duchů a nemůže se jich více zmoci. Dnes cítí juž dobře sám, 
kde chybeno, poznává i lidi, ale jest juž pozdě…Zde právě dle mého soudu kořen všeho 
zla. Většina starších pánů považuje Akademii za jakýs institut duševních invalidů, kde se 
– nevím ovšem čím – mají odměňovat zásluhy, menšina mladších viděla by v ní ráda 
ústav, kde se teprve má něco řádného začít, kde se má pracovat.  

(Vrchlický, 1890, citováno z Lodra, 1988, 113) 

Lékař Eduard Albert si obratem dopisem stěžuje Jaroslavu Vrchlickému: „To je 

delirium, co se v té Akademii děje. My tu najednou máme celé legióny akademikův! 

Dostal jsem návrhy I. a III. třídy. Akademikův po Čechách jako sviní.“ (Pokorný, 2005, 

41). Mnohé Albertovy výtky byly oprávněné – kritéria pro výběr do akademie skutečně 

nebyla vždy nejobjektivnější. Členové se na své posty dostávali skrze společenské 

kontakty, na základě svého, většinou konzervativního, politického přesvědčení a brzy 

v akademii začaly i mocenské boje, které se rozšířily i do oblasti bojů mezi jednotlivými 

osobnostmi. 
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Poměry v Akademii se tak staly zejména v odborných kruzích diskutovaným 

tématem – velkou kritiku uveřejnil roku 1906 Josef Svatopluk Machar, který ve své době 

platil za významnou morální i kritickou autoritu. Měl od Akademie dostat cenu, kterou 

však odmítl se slovy:  
Žádná z národních kulturních našich institucí nebyla očekávána s takovou touhou 

a s takovými nadějemi jako právě Akademie, k žádné se neupínalo tolik hrdých snů a tuh 
jako k ní. (…) A žádná z našich národních kulturních institucí nezklamala tak hrozně jako 
Česká akademie. Beztaktnost, žravost, plebejské smýšlení, malichernost (…) – všechny 
ty vlastnosti vybujely v České akademii, v tom nejvyšším sídle kultury v mohutný květ. 

(Pokorný, 2008, 55–56) 

Macharova kritika se dostala k Hlávkovi, který ji sice vzal vážně, nicméně ve své 

odpovědi mu vzkázal, že problém netkví ve stanovách, ale na personální úrovni, tyto 

překážky se tudíž dají překonat pouze vlastní pílí a úsilím. S podobnou neutralitou Hlávka 

přistupoval ke všem sporům, které se České akademie dotýkaly – snažil se sice aktivně 

zapojit do problému, nicméně nenavrhl žádné konkrétní řešení, protože stále věřil, že 

situace se může uklidnit pouze na základě rozhodnutí členů Akademie samotných. Česká 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění se tak postupem času 

stávala politicky a programově vyhraněnou a vnitřně nesourodou. Místo inovativního, 

všeobecně stimulující místa plodného střetu vědeckých názorů a centra vědeckého bádání 

byla Česká akademie skupinou několika „vyvolených“, kteří se uzavřeli před světem do 

sebe, aby řešili své vnitřní půtky a mocenské rozepře.  

8.4 Program ČAVU 

Hlavní úkol ČAVU viděl Josef Hlávka v tom, „aby sloučíc všechny vynikající síly 

všelikých oborů duševního tvoření v národě českém, zdárně působila na rozvoj naukový 

i umělecký a uchránila všecku bohatou duševní činnost v národě tom jakéhokoliv 

škodného poblouznění neb roztříštění. Vše to na prospěch země a říše…“ (Beran, 1989, 

159–160). Takovéto vytyčení programu na jedné straně směřovalo ke svébytnosti 

českého národa, na straně druhé však tohoto stavu dosahovalo při zachování 

svrchovanosti rakouské monarchie. Byl to právě akcentovaný český ráz instituce, který 

byl trnem v oku některých německy smýšlejících – ministr vyučování Gautschena jeho 

základě zpochybňoval univerzální charakter Akademie, její objektivitu a vědecké kvality 

(Pokorný, 2005). 

Ačkoliv Akademie byla mimo jiné zakládána s tím účelem, aby se v rozvíjení 

české vědy dostala dál, než její předchůdkyně Královská česká společnost nauk, jejím 

primárním cílem se zpočátku stala pouze společná zasedání, vzájemné seznamování se s 
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výsledky vědeckého bádání a jejich publikování. Akademie tak fungovala jako jakási 

grantová agentura přidělující stipendia a ceny za vynikající vědecké výsledky a přínosné 

projekty, za předsednictví Josefa Hlávky však  nerealizovala žádný vlastní výzkum (Lodr, 

1988). 

8.4.1 Rozvrstvení ČAVU 

První členy jmenoval císař na doporučení zemského výboru, a to konkrétně jeho 

členů Albína Bráfa, Jiřího Lobkovice a profesora Jana Kvíčaly. Zvolení členové pak měli 

ve dvou kolech volit členy další. Fakt, že při výběru prvních členů rozhodoval také Jan 

Kvíčala, označuje Jiří Pokorný (2005) za jasný důkaz politizace instituce – 

reprezentativnost Akademie byla od svého počátku poškozována zákulisními boji 

souvisejícími s tehdejší politickou situací v českých zemích (Franc a Mádlová, 2013).  

Česká akademie se podle svých stanov dělila do čtyř tříd. V I. třídě se 

soustřeďovaly společenské vědy s výjimkou filologie, kterým, společně s literaturou, 

náležela samostatná, III. třída. II. třída se pak věnovala vědám lékařským, přírodním, 

matematickým a fyzikálním, kdežto IV. třída byla vyhrazena pro spisovatele, výtvarné 

umělce a hudební skladatele (Šlechtová, Levora a Beran, 1989). Předsedou, respektive 

prezidentem8, se stal Josef Hlávka, generálním sekretářem pak matematik F.J. Studnička 

(Franc a Mádlová, 2013). 

8.4.2 Politika 

V prostředí nejasného postavení českých zemí v rámci Rakouska-Uherska 

nakonec sehrála politika klíčovou roli – Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění vzniká jako kompenzace za ústupnost české konzervativní politiky 

v rámci punktací v lednu r. 1890 (Šlechtová, Levora, Beran, 1989). Je pravděpodobné, že 

bez politické příslušnosti zakladatele ČAVU Josefa Hlávky a bez akcentování 

prodynastického smýšlení by akademie vůbec nevznikla. Hlávka byl sám poslancem 

zemského sněmu a poslanecké sněmovny říšské rady (Šlechtová, Levora, Beran, 1989), 

o vznik ČAVU se však v 80. letech 19. století vedle něj zasloužili, „jak finančně, tak 

diplomaticky, především představitelé národní strany, či jí názorově blízcí“ (Pokorná, 

1993, 65). Politika od počátku prostupovala celou instituci, politicky motivovaný byl 

                                                
8 První představitel Akademie byl podle oficiálních stanov jejím předsedou, ačkoliv byl již od 
samého počátku označován jako její prezident. 
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samotný název, v němž bylo vyjádřeno císařovo protektorství nad Akademií (Pokorný, 

2008). 

8.4.3 Publikační činnost 

Pro vybudování reputace ČAVU jako vědecké instituce byly zejména třeba 

kontakty s dalšími akademiemi mimo hranice Českých zemí. Ty sice byly uskutečňovány, 

především formou vydávání cizojazyčných periodik a vzájemné výměny publikací 

(Pokorná, 1993), „organizovanou spolupráci se zahraničními nebo mezinárodními 

vědeckými institucemi ČAVU za Rakouska-Uherska [však] nenavázala“ (Tamtéž, 71). 

Ačkoliv probíhaly jisté pokusy o světovost české vědy (zastáncem tohoto proudu 

byl například T. G. Masaryk), většina české společnosti žádala naopak co největší odklon 

a osamostatnění se od vědy (potažmo celé společnosti) německé (Tamtéž). Tomuto 

proudu také Akademie vyhověla, ochudila se tím však o mezinárodní spolupráci a 

postupně se uzavřela sama do sebe a soustředila se na vlastní, spíše mocenské než 

vědecké, problémy  (Wichterle, 1993).   

Problémy navazování kontaktů se zahraničními institucemi tkvěly již v samotných 

stanovách – ČAVU ve snaze udržet si národnostní jednotu a jazykovou autonomii 

povolovala publikování vědeckých výsledků pouze v češtině, což logicky znemožňovalo 

prezentaci jakýchkoli výsledků mimo české země. „Představitelé ČAVU nebyli ovšem 

vždy tak důslední a rámec stanov v jiných případech překračovali“ (Pokorná, 1993, 67). 

Přírodovědci například využili mezery ve stanovách, ve kterých bylo povoleno vydávání 

cizojazyčných resumé – uspořádávali je tak do sborníku Bulletin international, který dále 

publikovali v zahraničí (Pokorná, 1993, 67). 

Vedle udržování kontaktu se zahraničními institucemi sloužila publikační činnost 

zejména k pokrývání nákladů jednotlivých tříd, což se postupem času ukázalo jako další 

problém – ve společnosti sice panoval trend zvýšeného obecného zájmu o vzdělání 

(Urban, 1993), ten se ovšem značně lišil obor od oboru. Zatímco tedy byla umělecká IV. 

třída plně schopna pokrýt vydáváním publikací své náklady, II. třída, do níž se sdružovaly 

technické, přírodní a lékařské vědy při podobném pokusu skončila hluboko v červených 

číslech, z níž ji musel dostat Josef Hlávka osobním finančním darem (Franc a Mádlová, 

2013). 

Prvky značky, jež byly při analýze využity, mohou být dále analyzovány skrz 

kritéria formující úspěšnou značku. Jedná se o zapamatovatelnost, smysluplnost, oblibu, 

přenosnost, adaptibilitu a možnost ochrany (Keller, 2007). Značku České akademie císaře 
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Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění můžeme hodnotit jako zapamatovatelnou, 

zejména díky názvu, který přesně definoval účel instituce, její vymezení, politickou 

příslušnost i vlastenecké zaměření. Tomuto hodnocení ubírá logo akademie (resp. 

grafické zpracování pečeti), které se nevyznačuje žádným výrazným odlišujícím prvkem 

ani spojením s předmětem činnosti akademie. Ke škodě značky zůstala nevyužita pečeť, 

kterou mohla Akademie použít jako logo na oficiálních materiálech, publikacích či při 

komunikaci s veřejností. Ke stejnému účelu mohla vytvořit též slogan, kterým v dané 

době nedisponovala. 

Zvolené prvky značky byly smysluplné, jasně informovaly o jejích atributech a 

byly relevantní produktové kategorii i cílové skupině. Co se týče benefitu značky, mohla 

se akademie snažit lépe odlišit od Královské české společnosti nauk, protože právě při 

jejích počátcích byl cíl existence podobný cíli existence KSČN. Odlišení mohla 

dosáhnout zejména zdůrazněním svého národního purismu, kterým Královská česká 

společnost nauk nedisponovala. 

Na rozdíl od dnešního publika vyvolávala Akademie svým zaměřením 

v soudobém publiku silné emoce, které mohla využít ve svůj prospěch. Akademie 

nicméně podcenila důležitost lidského faktoru, když se po poměrně krátké době od 

založení její představitelé uchýlili k intrikám a politikaření, což mělo zásadní negativní 

účinek na značku ČAVU.   

Kritérium přenosnosti vzhledem ke striktně regionálně vymezenému charakteru 

instituce nepovažuji za relevantní, jeho nenaplnění v tomto případě sleduji spíše jako 

logický důsledek aspektů, jež doprovází státní vědeckou instituci. Podobně ustupující do 

pozadí je v případě značky České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění i kritérium adaptability. Bylo potlačeno zejména kvůli aktuální národní otázce, 

která byla dominantním faktorem při tvorbě akademie, tento fakt však musel být řešen 

dalším rebrandingem (potažmo změnou stanov a komunikace s cílovými skupinami), 

který museli vzít autoři prvků značky v potaz. Je pravděpodobné, že se na počátku 

Akademie nepočítalo s tím, že Akademie se bude muset nějak zásadně měnit, a to 

zejména z toho důvodu, že Hlávka ani sám nevěřil možnosti osamostatnění českých zemí 

(Lodr, 1988). Posledním kritériem výběru prvků značky je možnost ochrany. Ta byla 

zakotvena ve stanovách Akademie a zárukami rakouské vlády. Fakt, že nebylo možné se 

na tyto záruky plně spoléhat, dokazuje také obdobná situace s jiným Hlávkovým 

projektem, akademií výtvarných umění, kde si rakouská vláda volně podle vlastní libosti 
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měnila a interpretovala stanovy, čímž porušila esenciální prvek této akademie – českou 

výlučnost. 
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9. Závěr  
Na základě získaných znalostí můžeme odpovědět na výzkumnou otázku, která zněla: 

„Jaké prvky tvoří značku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a 

umění?“ 

Z hlediska instituce jako značky je to především název, který byl jako jediný 

komplexně využíván skrze celkovou komunikaci instituce, a logo, které se objevuje 

pouze ve formě pečeti. Zásadní pro tvorbu značky byla též společenská a celková 

politická situace, která se odrazila do politiky Akademie, nejdůležitější roli však hrál 

aspekt představitelů instituce.  

Hypotéza tvrdící, že „Josef Hlávka byl důležitou součástí značky České akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a jeho pověst při jejím budování 

hrála klíčovou roli“, byla potvrzena jen částečně, protože Josef Hlávka hrál důležitou roli 

při budování značky České akademie jen poměrně krátce po jejím založení, další 

představitelé rychle přejali roli určujícího prvku značky, čímž tato značka výrazně 

devalvovala. Akademie samotná se pak stala terčem mnoha útoků směřující zejména na 

konzervativnost členů Akademie a polemik s jejich politickými názory. Hlávka se pak 

snažil tyto rozpory urovnávat, nicméně přesáhly rámec instituce a byly propírány skrze 

média. Do těchto sporů se zapojoval spíše jako prostředník názorových táborů, bylo proto 

nutné, aby se bránili samotní napadení. V tento moment také dochází k jistému odtržení 

Hlávkovy značky od značky Akademie, protože Hlávka byl v povědomí veřejnosti zapsán 

jako subjekt stojící mimo vnitřní akademické půtky.  

Musíme přesto pamatovat na to, že Hlávka byl pro vznik Akademie zcela zásadní 

osobností – patrně by k jejímu založení došlo i bez jeho přičinění, ovšem nejspíš až o 

několik desítek let později společně se vznikem samostatného Československého státu a 

dost možná za zcela jiných, finančně méně příznivých podmínek, než jaké byl akademii 

schopen poskytnout právě tento mecenáš. S otázkou císařství je spojen i další zajímavý 

objev, který byl v průběhu výzkumu odhalen – ačkoliv se soudilo, že císař se česky 

podepsal jen jednou v životě, a to na schválení stanov z roku 1892, v pamětní knize 

nacházím stejný český podpis, který vznikl při císařově návštěvě v roce 1891. Touto 

skutečností se otevírají nové možnosti pro intepretace dějinných událostí, které vznik 

České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění formovaly. 

Závěrem bych se ráda zmínila o konečné podobě této práce a možnostech dalšího 

výzkumu. Analytická část je členěna podle jednotlivých prvků brandingu, což má za 
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následek opětovné připomenutí některých informací, které spolu úzce souvisí a vzájemně 

se prolínají. Nicméně jen díky tomuto postupu bylo dosaženo konkrétního pojmenování 

prvků brandingu, což byl také hlavní cíl této práce. 

V rámci dalšího výzkumu by mohla zajímavé výsledky přinést též analýza 

mediální komunikace či analýza propagace České akademie císaře Františka Josefa pro 

vědy, slovesnost a umění. Na tyto cíle vzhledem k omezenému rozsahu práce 

neaspirovala, zejména kvůli chybějícímu zmapovanému pramennému podkladu, který by 

byl k takové analýze potřeba. Samotná Akademie věd v rámci svých archivů disponuje 

pouze  sebranými mediálními výstupy až z 30. let 20. století, jejich vypracování by proto 

mohlo být přínosné nejen pro účely práce zabývající se tématem značky Akademie, ale i 

pro zmapování její historie jako celku.  

Ačkoliv zmíněná oblast zůstává neprozkoumaná, tato práce může sloužit jako 

podpůrný materiál pro další, hlubší studium tematiky. Z tohoto důvodu byla nakonec 

zařazena i kapitola „Možnosti propagace České akademie císaře Františka Josefa pro 

vědy, slovesnost a umění“, která má tvořit základní přehled v tematice prostředků, jimiž 

by se měl výzkumník zaobírat. Věřím, že podrobnějším studiem problematiky a častější 

expozicí tématu lze nepřímo navodit příznivější vnímání Akademie věd a jejích 

pracovníků na prostředky propagace a jejich implementaci. 

Na závěr je důležité konstatovat, že jakkoliv byla ČAVU při budování své značky 

úspěšná či neúspěšná, nejdůležitější cíl většiny organizací, cíl přežít, splnila (Hannagan, 

1996). Je otázka, nakolik se povedlo jej naplnit díky budování značky a nakolik kvůli 

tomu, že každý režim obdobnou instituci potřebuje, ať už skutečně pro vědecké bádání, 

či jako politickou kliku.  
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10. Summary 
According to acquired knowledge we answer the research question, which was: 

`Which elements constitute the brand of the Czech Academy of Emperor Franz Joseph for 

Science, Literature and Art?‘   

From the institutional-branding point of view a name was the main aspect when it was 

the only one that was comprehensively exploited by the overal communication of 

institutions and logo, which appears only in a form of a seal. Vital for creating brand was 

also common and overal political situation, which is reflected in the policy of Academy, 

nevertheless the most important role was played by representatives  of the institution.  

The hypothesis claiming that "Hlávka was an important part of the brand of the Czech 

Academy of Emperor Franz Joseph of Science, Literature and Art, and his reputation in 

its building played a key role" was confirmed only partially because Hlávka played an 

important role in the brand building of the Czech Academy only fairly shortly after its 

founding. Other officials quickly taken up the role of defining element of the brand, so 

the brand was significantly devalued. Academy itself then became the target of many 

attacks aimed mainly at conservative opinions of its members and controversies with their 

political views. Hlávka tried to reconcile these contradictions, however, those disputes 

went beyond the institution and dealt with through the media. Hlávka was engaged with 

these disputes more as a mediator between ideological camps than as a judge, it was 

therefore necessary to defend those subjects and people themselves. At this point, there 

is also a certain detachment of the Hlávka`s brand away from the Academy`  

Nevertheless we must remember that Hlávka was the crucial figure in a founding 

of the Academy – it would probably come to life without his assistance and probably only 

a few decades later in an independent Czechoslovakia, nevertheless it would have 

completely other, less favorable conditions than what was exactly this patron able to 

provide to the Academy. The question of empire is also connected to another interesting 

discovery, which was revealed during the research - although it was believed that the 

emperor signed in Czech only once in his life, on the approval of the statutes of 1892, I 

have found out in a memorial book the same Czech signature that the emperor made when 

he visited Prague in 1891. This fact opens up new possibilities for intepretation of 

historical events that emerged into the formation of the Czech Academy of Emperor Franz 

Joseph for Science, Literature and Art. 
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