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Bakalářská práce je zaměřena na rozbor marketingových nástrojů a obchodní strategie, 
s využitím v nakladatelském odvětví. Tím student kombinuje obor svého studia s předmětem 
svého zájmu.  

První část je věnována rozboru autorského práva, jímž je činnost těchto podniků ovlivněna. 
Vysvětleny jsou nejdůležitější statě autorského zákona, platného v České republice. Předložen 
je přehled významných mezinárodních norem, zabývajících se otázkou duševního vlastnictví. 
V druhé kapitole je vyložena teorie marketingu a prozkoumána problematika etiky v reklamní a 
obchodní činnosti. Jsou zde definovány základní pojmy, popsány marketingové nástroje a 
nejdůležitější kroky, při tvorbě marketingové strategie. Závěr této kapitoly shrnuje možnosti 
využití marketingových nástrojů v nakladatelské praxi.  

V poslední části práce jsou praktickým způsobem využity tyto teoretické poznatky. Dvěma 
různými způsoby je vypracován marketingový plán pro nakladatelství Knižní klub. Oba postupy 
jsou důkladně popsány a na závěr porovnány. Práce je poměrně rozsáhlá (66 stran), svědčí o 
autorově pečlivosti v teoretické části i o jeho znalosti a zaujetí pro problematiku v části praktické. 

Student si téma navrhl samostatně, pro bakalářskou práci neekonoma a neprávníka je to téma 
velmi obtížné, nicméně autorovi se povedlo zpracovat teoreticky základní informace z obou 
oborů i prakticky aplikovat na vlastní návrh marketingového plánu nakladatelství. Z hlediska 
vlastního přínosu považuji za důležitou součást i vlastní výzkum na zvoleném trhu a autorovu 
analýzu SWOT. V závěru autor formuluje vlastní názory podložené předcházejícími zkušenostmi 
i vlastním výzkumem. 

Z hlediska citační úrovně práce neporušuje etiku a odpovídá standardu, citace jsou v  souladu 
s normou. Zadání odpovídá i velké množství zdrojů použité literatury. 

Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu a autor prokázal, že je umí 
používat v praxi. I z formálního hlediska má práce odpovídající úroveň, text vhodně doprovázejí 
tabulky, grafy, obrázky a přílohy. Obsah je přehledně členěn a jasně formulován a odpovídá 
doprovodnému textu.  

Student svou prací prokázal, že je schopen se orientovat v dostupných informacích a zpracovat 
odborný text s vlastním přínosem, čímž dokázal splnit nároky, které na něho bakalářské studium 
klade. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
výborně. 

 

Otázka k případné diskusi u obhajoby: Dostupnost informací kontra duševní vlastnictví – jaký 
je váš názor na volné (bezplatné) stahování knih v elektronické podobě z různých webových 
úložišť, a to z pohledu nejen studenta, ale možná v budoucnu i vědeckého nebo tvůrčího 
pracovníka? Uveďte argumenty. 

 

V Praze dne         9/8/2012                                   Ing. Radka Johnová. Ph.D.  

 

 


