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Cíl práce: 

Definování pojmu regionální nakladatelství, zmapování situace na knižním trhu v 
České republice, kvantitativní údaje o produkci a tématice produkce regionálních 
nakladatelství v České republice. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 

Zadání práce bylo dodrženo a nad jeho rámec autorka přidala průzkum regionálních 
nakladatelství. 

Struktura práce: 

Zpočátku struktura práce je shodná se zadáním. Z práce je patrné, že autorka má 
znalosti nejen z knižního trhu, ale zejména se jí podařilo shromáždit údaje o 
regionálních nakladatelstvích, které velmi pečlivě popsala. Závěr práce, který 
předchází průzkumu, obsahuje zajímavé postřehy o budoucnosti knižního trhu ve 
vztahu k regionálnímu nakladatelství. Pro průzkum zvolila tři základní formy 
dotazování, (strukturovaný dotazník, osobní rozhovory s nakladateli a e-mailovou 
komunikaci). Nicméně ve zpracování průzkumu jsou výsledky pouze z dotazníkového 
šetření. Prosím, aby autorka u obhajoby uvedla důvody tohoto rozhodnutí.  

Metody použité v práci 

Studium a analýza internetových zdrojů, dotazníková metoda 

Aktuálnost obsahu: 

Pro segmenty knižního trhu je práce velmi aktuální. 

Využitelnost v praxi: 

Určitě bych doporučila, aby autorka zveřejnila části práce v odborném tisku a 
případně nabídla přehled Svazu českých knihkupců a nakladatelů. 

Stylistická úroveň práce: 

K stylistice práce mám výhrady. Některé pasáže v práci nejsou psány odborným 
stylem a autorka požívá beletristický styl. 



Volba informačních zdrojů: 

K volbě informačních zdrojů a jejich citování mám velké výhrady. Některé pasáže 
v práci odkazy nejsou uvedeny, někde pod čarou. V závěru práce je uveden seznam 
literatury, z něhož jen některé zdroje byly použity. 
 

Formální úprava práce:   

Práce má odpovídající počet stran a je graficky upravena na velmi dobré úrovni. 
Ovšem práce má být číslovaná od Úvodu a stránky jako Prohlášení atd. do Obsahu 
práce nepatří.  

Hodnocení průběhu spolupráce: 

Autorka se mnou konzultovala prostřednictvím internetu. 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
         Podpis 
 


