
Bakalářská práce Anny Burdové má jasný tah na branku. Autorka si velmi přesvědčivě zvolila už 
samo téma: svým záběrem se přesně hodí pro rozměr bakalářské práce, je vysoce aktuální a sleduje 
soudobé literárněvědné trendy, upozorňující na důležitost různých aspektů literárního života, na něž 
nebyl donedávna brán zřetel, přestože v realitě zásadně ovlivňují fungování literatury ve 
společnosti. K těmto aspektům nikoli v neposlední řadě patří i marketing literárních děl. A právě na 
tento jev se diplomantka rozhodla soustředit, a učinila cílem své práce sledování marketingových 
aktivit doprovázejících jeden z největších světových bestsellerů posledních let.
Měla přitom značně ulehčenou roli tím, že na dané téma nedávno vyšla zahraniční knižní publikace, 
mapující marketing doprovázející daný titul ve světě a zejména ve Spojených státech amerických. 
Nicméně diplomantka se zaměřila, byť poučena uvedenou publikací, na situaci v Česku. Na základě 
vlastní analýzy inkriminovaného díla, při níž neshledala žádný čistě textový důvod jeho úspěchu 
vznesla provokativní hypotézu, že neobyčejný úspěch zcela řadového titulu populární literatury byl 
vygenerován jen a jen vynikajícím marketingem.
Uvedený názor v závěru podpořila výsledky vlastního šetření, jehož respondenti vesměs neshledali 
knihu nijak zajímavou, řadě z nich připadala banální a někteří ji ani nedočetli.
Na konkrétním příkladě tak diplomantka prokázala sílu marketingu, kterou veřejnost předpokládá u 
spotřebních produktů, avšak v případě knih si ji nepřipouští, nebo připouštět nechce.
Práce prokazuje autorčino jasné myšlení, nemalé analytické schopnosti (vyzvednout chci např. 
srovnání různých způsobů sebeprezentace autorky Padesáti odstínů šedi v souvislosti s charakterem 
užitých platforem) a odvahu samostatně myslet.
K práci mám jen dvě drobné kritické poznámky:
1. V kapitole o projektech na podporu četby a prodeje knih se mísí ryze marketingové akce (jako 
např. Velký knižní čtvrtek) s akcemi na podporu kvalitní literatury (např. pořad o knihách v televizi, 
Noc s Andersenem, částečně i Magnesia litera). 
2. při prezentaci výsledků vlastního průzkumu nedochází k rozlišení názorů mužů a žen. Nejsem 
příznivcem vnášení genderového hlediska do jakékoli problematiky, nicméně právě v případě této 
knihy, napsané na půdorysu červené knihovny, o níž se obecně soudí, že ji muži nečtou, to považuji 
za důležité. Je možné, že diplomantce se žádný genderový rozdíl v náhledu na danou knihu 
neukázal. V tom případě však měla danou skutečnost uvést.

Závěr: Bakalářskou práci Anny Burdové považuji za velmi zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě, 
v jejíž úspěch doufám.

Otázka k diskusi:
Z Vaší práce vyplývá, že u nás propagace více zdůrazňovala sexuální rovinu knihy než v Americe. 
Je to podle Vás dáno tamějším puritánštějším prostředím? Ale jak si potom vysvětlit existenci Sexu 
ve městě? Nebo je tento kultovní seriál pro jinou cílovou skupinu než Padesát odstínů šedi? 


