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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka splnila cíle, které si vytyčila v tezích. Původní osnovu bakalářské práce rozšířila o dvě kapitoly, toto 
rozšíření považuji za vhodné. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářská práce pojednává o tématu, které dosud nebylo v odborné literatuře zpracováno. Je proto zřejmé, že 
autorka musela vycházet především z vlastních zdrojů. Přesto se domnívám, že autorka mohla přímo v textu více 
pracovat s odbornou literaturou a se zdroji, které uvedla v seznamu pramenů a literatury. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická a přehledná. Odkazy využívá autorka funkčně, bohužel téměř vůbec nepoužívá 
poznámkový aparát. 
 
Autorka dodržela citační normu, na některých místech však mohla citovat důkladněji (např. na str. 5 ve druhé 
větě cituje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zmínit by však měla, odkud přesně informaci má - 
z webových stránek SČKN, nebo ze Zprávy o českém knižním trhu? Čtenář se může pouze dohadovat. Na str. 
11 zase autorka píše o tom, že "o 60 % vydaných knih je rozhodnuto na světových veletrzích" - odkud má tuto  a 
další informace obsažené v této kapitole? Chybí zde citace, které jsou pro čtenářovu orientaci velmi důležité.) 
 
Po jazykové a stylistické stránce je práce na slušné úrovni, práci by však rozhodně prospěla finální korektura 
textu (např. hned v úvodu se ve druhé větě zdvojuje slovo "už", stejná chyba se opakuje na str. 23 dole, na str. 6  
v citaci přebytečné slovo "a" - "Stále další a nakladatelé…", na str. 11 v první větě třetího odstavce chybí 
sloveso "Kniha Zlín v roce 2004, ale protože…" apod.). Autorka se rovněž nevyhnula drobným stylistickým 
nedostatkům (viz věta na str. 3 "Jakkoli bylo její psaní přiznaným rozšířením práce, uvádí vydavatelství Kniha 
Zlín do kontextu.")  
 
Bakalářská práce je velmi dobře graficky upravena, oceňuji přehledné a vhodně zvolené grafy a tabulky, které 
text oživují. Z grafického hlediska bych autorce vytkla pouze nekonzistentnost v používání kurzívy (např. na str. 
13 píše autorka titul Jak prodat vycpaného žraloka bez kurzívy, na str. 15 již kurzívou). Přílohy jsou vhodně 
zvolené.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Oceňuji, že se Marieta Kajabová rozhodla zpracovat téma, o kterém dosud nikdo nepsal - jedná se o náročnou, 
ale záslužnou práci. Autorka představuje velmi zajímavé nakladatelství Kniha Zlín, silnými momenty práce jsou 
zejména exkluzivní informace od zakladatele nakladatelství, ať již z oblasti historie nakladatelství, edičního 
profilu či marketingových aktivit. Je škoda, že autorka nevěnovala více času finální korektuře, poznámkovému 
aparátu a důkladnějšímu citování zdrojů. Práci však celkově hodnotím jako přínosnou a zajímavou.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Odkud jste čerpala informace pro kapitolu 2.2 Ediční profil? Zdůvodněte, proč jste u této kapitoly 

neuvedla žádný zdroj. 
5.2 Proč jste si zvolila pro svou bakalářskou práci právě nakladatelství Kniha Zlín? Co považujete za hlavní 

příčinu toho, že se toto nakladatelství stalo během pár let ze zcela neznámého tak úspěšným? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


