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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kajabová Marietta  
Název práce: Ediční profil a marketingové aktivity Nakladatelstzví Kniha Zlín 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Bakalářská práce se neodchyluje od stanovených tezí, práce je ovšem o dvě kapitoly rozšířenější. Toto rozšíření 
oproti původně stanoveným tezím je vhodné, celkově práci prospělo. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela 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) 
Nakladatelství Kniha Zlín má za sebou doposud jen krátkou historii, přičemž na samotném začátku nevzbuzovalo 
svým profilem, ale ani svými tituly skoro žádnou pozornost, patřilo mezi jedno z velkého počtu malých hráčů na 
knižním trhu. V posledních čtyřech letech se však dostává do středu pozornosti svými edičními počiny, ale i 
svým důrazem na jiný způsob komunikace na knižním trhu, tj. na roli elektronické podoby kinihy a s tím 
související marketingové postupy. V tomto smyslu je to téma zajímavé a do jisté míry i atraktivní pro 
bakalářskou práci. Na druhé straně se autorka musela konfrontovat s malou materiálovou základnou, o kterou se 
teoreticky i prakticky mohla opírat. Vlastní získané zdroje mohly však být ještě rozšířeny i o další zdroje, které se 
v široké škále nabídky analýzy knižního trhu vyskytují.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je z hlediska celkové struktury dobře rozvržena, stejně tak je citační norma respektovaná, byť na některých 
místech mohla být citace přesnější, respektive doplněna, či spíše pro čtenáře srozumitelnější. Někde chybí přesný 
odkaz na zdroj. Po jazykové a stylistická stránce odvedla autorka dobrou práci, snad jen někde jsou drobné 
nedostatky. Grafická úprava je dobře volena, přílohy rovněž, práci oživují a dodávají na přehlednosti. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Jak již bylo řečeno v úvodu hodnocení, považuji za záslužné volbu tématu a jeho zpracování. Nakladatelství 
Kniha Zlín je představeno jak z hlediska své krátké historie, tak z hlediska svého současného významu velmi 
přesvědčivě i přehledně a může posloužit jako kvalitní materiál pro obdobné bádání. Do určité míry je 
komparace tohoto nakladatelství s ostatními podobně zaměřenými subjekty pouze dílčí a i trochu nevyrovanané 
povahy, byť se nejedná o meritorní otázku celé práce. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké jsou hlavní důvody razantního nástupu Nakladatelství Kniha Zlín v posledních letech? 
5.2 Udrží si nakladatelství v narůstající konkurenci ostatních nakladatelství svou pozici? 
 
 
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! 
 


