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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu, dle mého
názoru se však na její úrovni negativně projevila řada nepřesností.
V teoretické části se objevuje několik překlepů, gramatických chyb a špatně naformulovaných
vět (jako příklad uvádím hned první větu první kapitoly). Závažnější jsou nepřesnosti při
tvorbě jednotlivých analýz – zhodnocení SWOT analýzy vychází pouze z významnosti
jednotlivých faktorů, ve výpočtu zcela chybí hodnocení jejich kvality. V horizontální analýze
finančních výkazů (aktiv, pasiv apod.) jsou v rámci výpočtu meziročních procentních změn
chyby ve znaménkách (např. první řádek tabulky 4: aktiva v roce 2012 = 1 211 429, aktiva
v roce 2013 = 1 100 829; podle autorky došlo mezi těmito lety k navýšení položky o 9 %).
Styl některých obrázků a grafů z kapitoly 7 je špatně zvolený a nikterak nepřispívá
k pochopení vztahů mezi jednotlivými veličinami (např. graf 10). Uvedené nepřesnosti však
částečně kompenzuje solidní analýza poměrových ukazatelů a pečlivě zpracované návrhy na
opatření.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
V doporučeních uvádíte jako první návrh snížení nákladů na lidské zdroje. Je vhodné při
současné výši mezd redaktorů tyto náklady snižovat?
Nemůže mít na současnou personální krizi sledované společnosti vliv i přehnaně přísný etický
kodex redaktora?
Jak podle Vašeho názoru daná společnost při oslovování čtenářů využívá potenciálu internetu
a sociálních sítí?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: …B-velmi dobře……….........................

V Uherském Hradišti dne…28. 5. 2017…………
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