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1. Základní ekonomické pojmy, kniha jako produkt v hospodářském procesu. Podstata 

podnikání (definice podnikání, právní náležitosti založení a provozu knihkupectví, zákonné 

normy, druhy obchodních společností, typy knižních podniků).  

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

3. Pracovně-právní vztahy v podnicích knižní kultury a obchodu (výběrové řízení, pracovní 

poměr, práce mimo pracovní poměr, odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

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, zabezpečení 

prodejny a zboží). Konkurenční formy prodeje knih, internetové knihkupectví. 

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. 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.  

9. Výroba knihy – od námětu po expedici: redakční příprava, předtisková příprava, tisk, papír 

(jeho druhy, gramáž, standardní formáty), knihařské materiály, popis knihy.  

10. Co je to management, úloha a funkce manažerů a managementu – plánování, 

organizování, personalistika, vedení, kontrola.  

11. 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).  

12. Ekonomika nakladatelství a knihy (obrat, výdaje, příjmy, zisk, ztráta, cena a její složení, 

DPH, rabat a marže, kalkulace a mrtvý bod, rentabilita).  



13. 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.  

14. Elektronické knihy a audioknihy v zahraničí a u nás. Vztah elektronická kniha vs. tištěná 

publikace (vhodný výběr segmentů pro elektronické knihy, legislativní nejasnosti, cenová 

politika).  

15. Tiskové techniky – tisk z výšky, plochy, hloubky, digitální tisk. Princip čteček 

elektronických knih.   

16. Knižní kultura ve starověku a středověku (předchůdci písma, vznik písma, popis starověké 

knihy, psací látky a potřeby, první písemné záznamy, významné starověké knihovny a vznik 

knižního obchodu; raná klášterní tvorba, Byzanc, vznik univerzit, panovnické knihovny).  

17. Knižní kultura v období renesance a v období baroka (podoba renesanční knihy, tiskaři 

v Evropě a Čechách, Kronika trojánská, tiskárna Jednoty bratrské, Melantrich, Veleslavín; 

exilová literatura, domácí literatura, první české noviny, vliv klasicismu na podobu knihy). 

18. Vynález knihtisku, jeho princip, význam a rozšíření v Evropě a Čechách do roku 1500.  

19. Technický vývoj podoby knihy za posledních tisíc let.  

20. Cenzura (definice cenzury, druhy cenzury, historický vývoj v Evropě a u nás, současný 

stav).  

21. Vývoj nakladatelství a knihkupectví v Čechách v době národního obrození (Kramerius, 

nejvýznamnější nakladatelé, vznik českých periodik, vývoj do roku 1848).  

22. Vývoj nakladatelství a knihkupectví v Čechách od roku 1848 do konce 1. světové války – 

vznik moderních nakladatelských domů.  

23. Nejvýznamnější nakladatelé meziválečného období.  

24. Knižní kultura v období protektorátu a vývoj knižní kultury po roce 1945 (oficiální 

nakladatelé, samizdat, exilová nakladatelství).  

25. Vývoj knižního trhu v České republice v letech 1989 do současnosti, přechod od 

direktivního systému k tržnímu, nová nakladatelství, vstup zahraničních subjektů na český trh, 

ekonomické aspekty rozvoje trhu v tomto období, vývoj čtenářských zájmů (vzestup 

některých žánrů, stagnace jiných), profilování silných nakladatelských domů, vývoj trhu s 

elektronickými knihami, změny cesty knihy od autora ke čtenáři.  
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