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Téma č. 1 

Změny nakladatelské činnosti po roce 1989 a vývoj do roku 1995 

- Vznik soukromých nakladatelských subjektů; 

- Rozpad státního monopolu;  

- Vznik soukromých distribučních firem; 

- vstup zahraničních společnosti na knižní trh a jejich vliv na změny v nakladatelské 

praxi; 

- vývoj nejdůležitějších nakladatelství v daném období; 

- na příkladu vybraného nakladatelství porovnat pozitiva a negativa. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 2 

Vytvoření koncepce založení nového knihkupectví 

- Podnikatelský záměr; 

- finanční zdroje, rozbor nákladovosti; 

- právní aspekty založení a provozu knihkupectví; 

- výběr prostoru a zařízení, uspořádání obchodu; 

- nákupní politika; 

- marketingové strategie. 

 

Vedoucí práce: Alena Palusková 

 

 

Téma č. 3 

Vytvoření koncepce vydání konkrétního zahraničního titulu v českém jazyce 

- Základní zdroje, ze kterých vybereme tip na vydání titulu; 

- předložení návrhu na vydání titulu ediční radě; 

- smluvní zajištění vydání titulu (nezbytné údaje, které musí licenční smlouva 

obsahovat) u vlastníka práv; 

- smluvní zajištění překladu (základní údaje, které musí smlouva obsahovat); 

- vypracování časového plánu na vydání knihy; 

- vypracování technické specifikace: formát, rozsah, barevnost, druh papíru, druh 

obrazového doprovodu; 

- předběžná kalkulace (náklady na vydání); 

- zadání redakce a korektur; 

- výběr vhodné tiskárny a předložení konečné technické specifikace publikace;  

- objednávka polygrafické výroby titulu na základě nabídky; 

- zpracování konečné kalkulace včetně nákladu a ceny titulu v tištěné podobě a 

v elektronické podobě; 

- zpracování marketingové strategie na podporu daného titulu; 

- volba optimálních distribučních kanálů. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 



Téma č. 4 

Návrh komplexní marketingové akce na podporu nové knižní edice 

- Žánrové zaměření nové edice; 

- definice cílové skupiny; 

- analýza konkurenčních existujících edic podobného zaměření; 

- SWOT – stanovení silných a slabých stránek nové edice; 

- výběr argumentace zdůrazňující silní stránky edice; 

- výběr marketingových metod; 

- vytvoření rozpočtu na kampaň na základě zkušeností některého z úspěšných 

nakladatelství . 

 

Vedoucí práce: Alena Palusková 

 

 

Téma č. 5 

Školský patent Marie Terezie jako rozhodující impulz v dějinách četby a čtenářství 

- Čtenáři a sociální kontext četby se zaměřením na 18. a 19. století; 

- kniha jako zboží; 

- nakladatelství a knihkupectví; 

- periodický tisk; 

- knihovny; 

- zpřístupnění knih nejširším lidovým vrstvám – kalendáře, knížky lidového čtení, 

čtenářské spolky; 

- ženy čtenářky; 

- dítě jako čtenář – dříve a dnes; 

- současná podoba školní četby; 

- reforma maturitní zkoušky z literatury – klady a zápory. 

 

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Trégnerová 

 

 

Téma č. 6 

Jste nakladatelem, který se rozhodl pomoci mladým začínajícím autorům k vydání jejich 

prvotin. Oslovte potenciální autory, aby vám zaslali své texty. Z tohoto materiálu sestavte a 

připravte k vydání knihu. 

- Výsledkem by měl být zredigovaný a zkorigovaný rukopis, připravený k sazbě, 

společně s návrhem grafické úpravy celé knihy (obálka, vstupní strany, alespoň 2 

strany vlastního textu); 

- určete papír, formát a vazbu knihy; 

- hodnotit se bude: logika výběru textů (pro posouzení je nutno předložit i vyřazené 

texty), kvalita redakční a korektorské práce (k porovnání je třeba předložit původní 

text autora a konečnou verzi), grafická úprava knihy dle typografických pravidel, 

zdůvodnění zvolené fyzické podoby knihy (proč zrovna tento formát, vazba, atd.); 

- texty musí být dodány ve Wordu, grafická úprava v PDF; 

- minimální rozsah je 3 – 5 textů vybraných k vydání a 2 – 3 texty zamítnuté; 

- žák může a nemusí zhotovit knihu i fyzicky. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 



Téma č. 7 

Odraz literatury ve výtvarném umění 

- Vybrat literární dílo (jedno nebo více děl jednoho spisovatele), které se stalo inspirací 

pro výtvarné umění;  

- informace o spisovateli, literárním díle a okolnostech jeho vzniku;  

- informace o výtvarném díle/dílech, jeho autorovi/autorech, okolnostech vzniku; 

- posouzení vzájemného ovlivnění děl, zpracování literárního tématu ve výtvarném 

umění, funkce těchto děl v širším kulturním a společenském dění;  

- obrazová dokumentace, subjektivní názor žáka na umělecká díla;  

 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Mrázová 

 

 

Téma č. 8 

Odraz historických událostí v literatuře a místo literatury s historickou tematikou v edičních 

plánech současných nakladatelství 

- Žánry literatury odrážející historické události; 

- tradice historických témat v české literatuře; 

- historická témata v literatuře pro děti a mládež; 

- analýza současných českých nakladatelství, specializujících se na literaturu odrážející 

historickou tematiku; 

- analýza knižního trhu – prodejnost knih s historickou tematikou, oblíbené tituly, 

čtenářská anketa, perspektivnost vydávání této literatury aj. 

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Trégnerová 

 

 

Téma č. 9 

Jste pracovníkem nakladatelství, které se rozhodlo rozšířit svůj ediční záběr o publikace, věnující 

se problematice turistických průvodců. Protože Váš zaměstnavatel nemá v této oblasti knižního 

trhu zkušenosti, pověřil Vás zpracováním studie. V ní popište současnou situaci na trhu:  

- Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v tomto oboru podnikají; 

- porovnejte jejich ediční činnost, plány a určete, čím se od sebe liší; 

- navrhněte oblasti, kterým se konkurence dostatečně nevěnuje;  

- za uplynulé dva roky najděte v této oblasti knihu, která je typickým zástupcem každé ze 

čtyř kategorií, dělících knihy podle prodejnosti a popište, proč skončily právě v této 

skupině;  

- definujte konečného zákazníka; navrhněte možné distribuční cesty. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 10 

Česká stopa v historii knižní kultury 

- Představte historické osobnosti, které se z celosvětového hlediska zasloužily o objevy a 

vynálezy spojené s knihami, a které mají nějakou spojitost s územím, na kterém se 

rozkládá dnešní Česká republika. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 
25. 9. 2019     PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. 

                         ředitelka školy 



 

 

 


