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STUDENT 
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NÁZEV PRÁCE Ediční profil a marketing nakladatelství Primus a H+H 

V následujících tabulkách označte křížkem své hodnocení: 
znamenalo '71'lr.r-h",,"m,t zadání!) 

Náročnost tématu 2 

Obsah ročníkové práce I 2 3 4 

stupeň splnění cíle x 

logická stavba práce x 

hloubka provedené analýzy x 

vhodnost použitých metod x 

závěry práce (adekvátní, jasné) x 

vlastní přínos studenta k tématu x 

význam pro teorii / praxi x 

Provedení ročníkové práce I 2 3 4 

práce s literaturou, citace x 

rozsah a kvalita resumé x 

úprava práce - text, grafy, tabulky, ... x 

styl, jasnost formulací X 

samostatnost a aktivita studenta při zpracování 
(pouze vedoucí práce) 
stanovení a plnění harmunogramu tvorby práce 

I práce (pouze vedoucí práce) 
spolupráce s vedoucím diplomové práce (pouze 
vedoucí práce) 

1 - nad průměr 
2 - průměr 
3 - podprůměr 
4 - nedostatečné 

Navrhovaná známka .................... VELMI DOBŘE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Celkové hodnocení práce - komentáře a připomínky, hlavní klady a nedostatky: 

(napište na VOLNÝ LIST) 

Podpis vedoucího /oponenta 
C' 

V ...... Praze ..................... dne ............ 15. 6. 2010 ......... ~.~.J.4,A.\.I.. ........... . 



Tématem práce (ne sice podle názvu, ale podle abstraktu i předmluvy ano) je nejen popis, ale 
i srovnání dvou menších českých nakladatelství se zaměřením na jejich ediční profi1 
a marketing Popis je poměrně důkladný, srovnání však podle mého názoru mohlo být 
věnováno více prostoru. Nabízelo by se to zejména u srovnání obdobných edičních řad u obou 
nakladatelství (Poesis, Poezie). 
Výklad je celkem jasný a má logickou strukturu až na výjimky, jako je spojení popisu 
redakční praxe a výkladu o formátech a vazbách knih do jedné podkapitoly (2.2). Nevysvětlen 
zůstal rozpor mezi tím, jak nakladatelství Primus samo vymezuje svou ediční "politiku" 
("vydává českou nekomerční literaturu, jiná kritéria nastavena nemá"), a jeho řadou 
Detektivky. Bylo by zajímavé ověřit nabízející se předpoklad, že tato řada (a možná i 
kalendáře) dotuje skutečně nekomerční produkci. 
V podkapitole o periodikách se sice čtenář dozví o tom, kam obě nakladatelství zasílají 
recenzní výtisky (s. 26), ale zajímavější informace, tedy jak často je výstupem této aktivity 
skutečně publikovaná recenze, bohužel chybL 
K přehlednosti práce ne zcela optimálně přispívá zvolená grafická úprava (výraznější řez 
písma u nadpisů nižšího řádu). 
Přes všechny uvedené výhrady hodnotím práci jako vcelku zdařilou a přínosnou. 


