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Ve své bakalářské práci se autor zabýval marketingem subjektů podnikajících na knižním trhu. Téma 
práce si student zvolil sám, přestože se jedná o velice vzdálenou problematiku absolventovi filosofické 
fakulty. K účelu zpracování vybraného tématu si jako typického představitele zvolil značku náležející
komanditní společnosti Euromedia Group, známou pod názvem Knižní klub. 

Činnost subjektů podnikajících v oblastech nakladatelství a vydavatelství je vymezena především 
autorským právem. Proto autor podstatnou část úvodní kapitoly věnoval jeho stručnému rozboru
včetně rozboru autorského zákona č.121/2000 Sb. a přehledu mezinárodních norem zabývajících se 
problematikou autorských práv. Je zde zmíněna nestarší a zároveň nejvýznamnější z nich Ženevská 
všeobecná dohoda o autorském právu z roku 1952, dále z roku 1967 Úmluva o zřízení Světové 
organizace duševního vlastnictví a konečně Bernská úmluva z roku 1986. 

Druhá kapitola teoretické části je věnována nauce marketingu a etice reklamy a obchodu. Teoretickou 
část uzavírá souhrn možností využití marketingových mixů coby vzájemně provázaných 
marketingových nástrojů. 

V praktické části autor dvěma způsoby zpracoval marketingový plán nakladatelství Knižní klub. Oba 
postupy byly na závěr porovnány. 

Nepochybně je nutno na jedné straně vyzdvihnout autorovu pečlivost a zaujatost, kterou věnoval 
poměrně podrobnému zpracování bakalářské práce. Je třeba ocenit, že ačkoliv se jedná o téma pro 
studenta jeho oboru velmi obtížné, zdařilo se mu zpracovat teoreticky základní informace a aplikovat
je na vlastní návrh marketingového plánu nakladatelského subjektu včetně vyhodnocení na základě 
volby a provedení analýzy vnějšího prostředí aplikací matice SWOT. Na straně druhé však autor 
nevěnoval patřičnou pozornost závěrečné kontrole pravopisu. (Opakovaně se v textu práce vyskytuje 
chybně sloveso „vyplívá“ namísto „vyplývá“).

Z hlediska citační úrovně práce neporušuje etiku a většinou odpovídá standardu, nicméně aplikace 
některých citací odkazujících se pouze na zdroj obecně právního předpisu je přinejmenším 
diskutabilní, neboť z právního hlediska činí text právně nepřezkoumatelným. V odkazu chybí konkrétní 
ustanovení s uvedením paragrafu aplikovaného ustanovení právní normy. Toto zjištění však nemá vliv 
na mnou navrhnutou klasifikaci bakalářské práce. Z formálního hlediska je bakalářská práce na 
odpovídající úrovni, text je vhodně kombinován s tabulkami, grafy a obrázky. Obsah je přehledně 
členěn, jasně formulován a odpovídá doprovodnému textu. 

V rámci své obhajoby by autor v matici SWOT na 38.listu měl objasnit nejasnou formulaci „díky 
systému distribuce ušetření času vytížené skupině“ ve vztahu <vnější prostředí ↔ příležitosti> 
pro segment 20 až 40 let. 

Student svou prací prokázal, že je schopen splnit nároky pro něho vyplývající z bakalářského
studijního programu i pokud jde o zpracování kvalifikační práce. K jejímu zpracování po obsahové 
stránce nemám téměř žádné výhrady, avšak množství překlepů a pravopisných chyb {8. list, odst. 1; 
9. list,  odst.2;  19. list,  odst. 2 [zejména 4 řádky odspodu]; 27. list, odst. 3; 32. list, odst. 3 a 4;  42. 
list, odst.1} je na překážku příznivější klasifikace.  

Bakalářskou práci d o p o r u č u j i k obhajobě a hodnotím ji známkou v e l m i  d o b ř e . 

JUDr. Ing. Václav B láha




