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1. Podstata a právní aspekty podnikání (definice podnikání, právní náležitosti založení a 
provozu knihkupectví, zákonné normy, druhy obchodních společností, typy knižních 
podniků).  

2. Základní ekonomické pojmy, hospodářský proces. Kniha jako produkt v ekonomickém 
procesu.  

3. Právní rámec podnikání, zákon o neperiodických publikacích, autorský zákon, ISBN, EAN.  

4. Knihkupectví jako firma (formy prodeje, nákup a manipulace se zbožím, ochrana zboží, 
řazení knih v prodejně, pracovníci a organizace práce v knihkupectví), finanční koncepce 
knihkupectví, kapitál (podnikatelský záměr, kapitál, finanční zdroje, úvěry, sjednávání 
obchodních podmínek, náklady, výnosy a zisk, sledování účetních informací). Obchodní 
operace a administrativa knihkupectví (formy prodeje a s nimi spojená administrativa, účetní 
doklady a jejich náležitosti, inventarizace).  

5. Knihkupectví jako obchod. Popis knihkupectví, jeho funkce, exteriér a interiér (poloha a 
řešení prodejny, zařízení, technické prostředky, informační systém a jeho využití, propagační 
prostředky, zabezpečení prodejny a zboží). Propagace (způsoby propagace, výkladní skříně, 
inzerce, čtenářské kluby, knižní veletrhy, akce na podporu zájmu zákazníků a prodeje). 
Konkurenční formy prodeje knih.  

6. Obsluha zákazníka, postup a psychologie prodeje (úloha prodavače, úprava a společenské 
vystupování, vlastnosti prodavače, fáze prodeje, obsluha atypických zákazníků, reklamace). 
Charakteristika různých typů zákazníků.  

7. Distribuce knih (pojem distribuce, její formy, vývoj a srovnání se zahraničím, současný 
stav, druhy distribučních firem a současné významné firmy). Porovnání výhod a nevýhod 
exkluzivní smlouvy s velkoobchodním distributorem, význam konsignační smlouvy a 
stanovení rabatových podmínek.  

8. Charakteristika změn knihkupeckých metod v posledních dvaceti letech. Vznik velkých 
prodejen, netradičních forem prodeje (kluby, door to door, direct mail, e-books).  

9. Antikvariát (historie a význam antikvariátu, klasický a moderní antikvariát, antikvární 
obory, zvláštnosti prodeje, uspořádání a řazení knih, jednání se zákazníky). Porovnání 
ekonomiky s klasickou knižní prodejnou.  

10. Výroba knihy – od námětu po expedici (redakční příprava, autorský zákon, technická 
redakce, tiskárna, popis knihy).  

11. Co je to management, úloha a funkce manažerů a managementu – plánování, 
organizování, personalistika, vedení, kontrola.  



12. Nakladatelství jako firma (poslání nakladatele a nakladatelského oboru, právní rámec 
podnikání v oboru, koncepce nakladatelství, tvorba edičního plánu, nakladatelské smlouvy, 
vymezení knižního trhu, vytipování knih podle prodejnosti a potřebnosti).  

13. Ekonomika nakladatelství a knihy (obrat, výdaje, příjmy, zisk, ztráta, cena a její složení, 
DPH, rabat a marže, kalkulace a mrtvý bod, rentabilita).  

14. Metody marketingové podpory prodeje knih (formy přímé reklamy, PR a využití 
sociálních sítí). Akce na podporu čtenářského zájmu (knižní veletrhy, literární ceny atd.), 
čtenářská gramotnost.  

15. Vstup elektronických knih a nových médií na trh v posledních letech v zahraničí a u nás. 
Vztah ebooks vs. tištěná publikace (vhodný výběr segmentů pro elektronické knihy, 
legislativní nejasnosti, cenová politika).  

16. Tiskové techniky – tisk z výšky, hloubky, plochy, nejdůležitější formy tisku (vynálezy v 
oblasti tisku v 19. a 20. století a technologický rozvoj od roku 2000).  

17. Knižní kultura starověku (předchůdci písma, vznik písma, popis starověké knihy, psací 
látky a potřeby).  

18. První písemné záznamy, významné starověké knihovny a vznik knižního obchodu. 
Starověké písemné záznamy v Číně, Indii a Blízkém východě (Izrael).  

19. Rukopisná kniha středověku (raná klášterní tvorba, Byzanc, vznik univerzit, panovnické 
knihovny).  

20. Předchůdci knihtisku a jeho vynález.  

21. Rozšíření knihtisku v Evropě a Čechách (významní tiskaři Čech a Moravy). 

22. Podoba renesanční knihy, renesanční tiskaři v Evropě a Čechách (Kronika trojánská, 
tiskárna Jednoty bratrské, Melantrich, Veleslavín, první pokus o vydávání periodika v 
Čechách).  

23. Barokní kniha – exilová literatura, domácí literatura, cenzura – Evropa a České země, 
první české noviny, vliv klasicismu na podobu knihy.  

24. Vývoj nakladatelství a knihkupectví v Čechách v době národního obrození (Kramerius, 
nejvýznamnější nakladatelé, vznik českých periodik, vývoj do roku 1848).  

25. Nakladatelství a knižní obchod v Českých zemích od roku 1848 do konce 1. světové války 
– vznik moderních nakladatelských domů.  

26. Nejvýznamnější nakladatelé meziválečného období. Zakládání čtenářských klubů.  

27. Knižní kultura v období protektorátu. Vývoj knižní kultury po roce 1945 (oficiální 
nakladatelé, samizdat, exilová nakladatelství).  



28. Vývoj knižního trhu v České republice v letech 1989 až 2000, přechod od direktivního 
systému k tržnímu, nová nakladatelství, vstup zahraničních subjektů na český trh, ekonomické 
aspekty rozvoje trhu v tomto období.  

29. Rozvoj nakladatelského oboru po roce 2000 – 2016, vývoj čtenářských zájmů (vzestup 
některých žánrů, stagnace jiných), profilování silných nakladatelských domů, vývoj trhu s 
elektronickými knihami, změny cesty knihy od autora ke čtenáři.  

30. Současný stav knižní kultury v České republice, srovnání s vybranými zeměmi světa 
(USA, Velká Británie, Německo, Francie, Čína, Japonsko). Perspektivy v příštích letech 
v návaznosti na změny v životním stylu (trávení volného času), vliv nových technologií. 
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