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Téma č. 1 

Vývoj vydávání knih v Československu v době od konce 2. světové války po rozdělení 

Československa 

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 

Technický rozvoj výroby knih od hliněných destiček po elektronické knihy 

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 

Literární dílo a jeho adaptace 

- Pojem adaptace (možnosti adaptace, důvody pro vznik adaptace); 

- zmapování všech dostupných adaptací vybraného literárního díla; 

- výběr 2 – 3 konkrétních adaptací; 

- stručný popis a analýza literárního díla a jednotlivých adaptací; 

- porovnání literárního díla s adaptacemi, a to s důrazem na rozdíly ve ztvárnění postav, 

uchopení narativu, vyznění díla apod.; 

- subjektivní názor studenta na vybrané adaptace. 

 

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Hilgardová 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2020         PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. 

           ředitelka školy 

 

 

 


