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Výše uvedená bakalářská práce popisuje trh s beletrií v české republice. V úvodní kapitole je 
detailně objasněno rozdělení hlavních žánrů, poté jsou stručně charakterizováni vybraní 
nakladatelé a knihkupci u nás. Druhá polovina je věnována statistikám a popisu týkajících se 
vydávání české literatury a nejčtenějším knihám. 

Studentka pracovala velmi pečlivě s vybranými informačními zdroji, ale z výše uvedeného 
nástinu logické struktury je patrné, že téma je roztříštěné do řady  dílčích problémů, a každý  
z nich je zpracován na poměrně mělké  úrovni. Vždyť celých 17 stran je na příklad věnováno 
popisu jednotlivých žánrů, což pro vlastní téma není podstatné (bylo by vhodné dát je např. do 
přílohy, pokud by studentka chtěla písemně vyjádřit typické rysy jednotlivých žánrů).

V další části práce ( kapitola 3)  má čtenář dojem, že výběr informací o několika nakladatelích 
a knihkupcích není systematický, ale spíše náhodný. Informace o nich jsou také velmi stručné
a obecné (většinou pár řádků).
Kapitola 5 pak je svým charakterem kompilační. Je v ní uvedena řada dat, přebíraných grafů a 
tabulek dokumentujících  prodejnost beletrie u nás..  
V závěru je vše předchozí stručně zhodnoceno.

Celkově se dá říci, se jedná o pečlivou práci, která nejde příliš do hloubky, ale snaží se 
zachytit řadu jevů souvisejících s vydáváním krásné literatury (chybí vlastní jádro celé práce).   

Použité  prameny jsou v práci citovány v poměrně velkém množství a velmi pečlivě, ale pro 
čtenáře není mnohdy patrné, z jakého zdroje jsou čerpány tabulky a grafy. Přehlednosti by 
jistě prospělo např. uvádění zdrojů přímo u jednotlivých tabulek a grafů.  

Po stránce formální se jedná o velmi dobrou práci: text je graficky přehledný, odpovídá 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci a je doplněn vhodnými přílohami.

Po stránce stylistické je  práce dobře zpracována, gramatické chyby se zde objevují pouze 
ojediněle.

Vzhledem k výše uvedeným pozitivům a negativům navrhuji známku 
Velmi dobře.

V Praze, 31. 8. 2011
Hana Slámová

Otázka pro obhajobu:  Jaký byl váš vlastní přínos k zadanému tématu? 
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