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Po drikladném prostudoviání p edložené diplomové práce lze konstatovat, že ptáce plnohodnotně

splnila svrij záměr a vytyčené cíle. V práci se poda ilo zorientovat se v konkurenci tištěn ch medií,

pochopit situaci na mediálním trhu a proce y, které tento trh ovlivňují. Následně se poda ilo získané

informace vyt ídit a nejdriležitější aspekty zutést do této práce. Situace na mediálním trhu je velmi

složi&í a každym dnem se vyvíjí, což by generovalo možn; i několikanásobně větší rozsah práce.

Jednotlivé kapitoly jsou p ehledně azeny a také vnit ní stavba kapitol je p ehledná a logická.

Použité metody byly vhodně zvoleny. CPM index je vhodnou veličinou pro srovnání novinoq ch

periodik s rtizn m tištěn m nrikladem a v sledné pravy ceny a tištěného nákladu odpovídají situaci na

trlru. V zkumy formou dotazovrání zajistily aktuální informace a náu;ory od klientri i ve ejnosti.

Interpretace q sledkťr v. zkumu odpovídá situaci na trhu a v sledky jsou p ehledně zpracovrány do

tabulek a grafii. Parametr vyhodnocení dat na vzorku 50-ti klientťr by bylo zajímavé srovnat v konečném

v sledku s parametry vychánejících ze vzorku 200 - 300 klient , které by zajistily objektivnější

informace. Pro poťeby této diplomové práce je však plně postačující vzorek 50_ti respondent .

Jako vydavatel regionálních novin T'tr SERVIS jsem v této práci našel i pro sebe zajímavá

pommía musím potwdit její možr p ínos v praktickém použití.
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