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Průběh obhajoby: 1.Představení práce studentem

Navazuje na bakalářskou práci, ve které se věnovala
markentingovým strategiím Knižního klubu. Zaměřila se na 3
nakladatelství(Baobab, Albatros, Knižní klub). Představuje strukturu
kapitol věnovaných jednotlivým nakladatelstvím,
které postupně představuje. V praktické části je stěžejní analýza
webových stránek a knižních katalogů vybraných nakladatelství. 

2.Promluva vedoucího práce
Věnuje se oblasti dětské literatury. Oceňuje promyšlenou strukturu
práce, její koncepci a zpracování. Tato práce by mohla čtenáři (nejen
budoucímu učiteli) pomoci v orientaci v oblasti dětské literatury.  

3.Oponent práce 
Chválí volbu různorodých nakladatelství (pro analýzu). Autorce se
dle jeho názoru v práci nedaří rozlišit mezi deklarovaným a
faktickým. Pokládá otázku: Jak tedy opravdu rozkryjeme
nakladatelské strategie? Práci hodnotí jako solidně zpracovanou. 

4.Závěrečná diskuse
Stanovisko studenta: Vyjadřuje se k otázkám a námětům oponenta
práce

Diskuse: nakladatelské strategie - kvalita publikací pro děti a jejich
cena - adolescentní literatura
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