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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantemi
Sp|nění cíle práce x
Volba metod a jejich ap|ikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitích pramenl3 x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formu lování vlastních názorů di plomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální uprava práce (text, tabulky, grafy) x
sty!istická roveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkaz a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazl3 a citací x

vyjaareni minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíl ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální pravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Uved'te v hody/nev hody primárního sběru dat.
2. Uved'te společné charakteristiky konkurent novin Metropol (Deník, MF Dnes, Bleslg

Sedmička, Metro), které vás vedly k tomu, Že jste je urČila za konkurenty analyzovaného
periodika.

3. Co bylo cíIem rn zkumu, na jehož v sledky se odvo!áváte ve své DP?
4. Nastr.93navrňujetenav ŠitpoCeivydávan chkus proPrahuaStedníČechy.Jetento

návrh podložen nav šením poptávky? Jak jste ji mě ila?

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomantka na základě anal zy a deskripce stávajícího marketingového,mixu vydavatelské
skupiny Metropol vypracovala návrhy na zlepŠení jednotliv ch nástroj . Prost edkem
k závěrďn m doporučením byla také anal za konkurence. Konkunence je v práci vymezena
pouze na základě největších inzeÉních p íjm , ostatní parametry jsou zcela pominuty.
Konkrétní ripravy a doporuČení (nap . cenov ch strategií - str. 84-89) nejsou v textu DP
dostatďně vysvětleny a podloženy fakty (vyčíslení náklad a zisk ).

Formální ríprava diptomové práce odpovídá informacím, kteté byly k dispozici v pr běhu
zpracbvání závěrečné práce, pouze je možno poukázat na rozsáhlé citování literatury.
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