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1. Informace k zadání
 Zadání bylo vytvořeno na základě námětu studenta vycházejícího z problematiky cílených reklamních kampaní

realizovaných konkrétní společností. Považuji ho za náročnější. Náročnost spočívala jednak v nutnosti zvládnout
na potřebné úrovni způsob sběru informací pro cílenou kampaň a jejich zpracování v dané společnosti, včetně
použitých technologií (potvrzeno konzultantem ve firmě), jednak navrhnout a implementovat rozšíření, které
by stávající řešení doplnilo. Přitom nebylo předem jisté, že rozšíření profilů o informace získané ze zadaných
webových stránek zlepší kvalitu cílené reklamy. S dosaženými výsledky jsem spokojený, splněné očekávání
potvrdil i konzultant ve firmě.

2. Práce s literaturou
 Student si sám doplnil doporučenou literaturu o další zdroje a to zejména vztahující se k použitým technologiím.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student řešil diplomovou práci průběžně. Pravidelně jsme se scházeli na konzultacích, kde prokazoval velmi

dobrou orientaci v řešené problematice. Přicházel zpravidla sám s návrhy řešení problémů, které jsme konzultovali.
4. Aktivita při dokončování
 Diplomovou práci dokončil včas, finální verzi jsme konzultovali dostatečně. Většinu mých doporučení v ní zohlednil.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Pan Bc. Filip Hodač přistupoval k řešení své diplomové práce zodpovědně a iniciativně. Dosažené výsledky

hodnotím pozitivně, přestože přínos rozšíření existujících profilů se nakonec ukázal jako ne příliš výrazný. To není
v žádném případě nedostatek jím navrženého řešení, nýbrž pravděpodobně ne příliš relevantního typu rozšiřujících
informací k zaměření reklamy, k jejíž kampani měl k dispozici data. To potvrdil i konzultant ve firmě a uvedl, že celý
proces obohacování dat, který vznikl během práce, se již používá.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
vedoucí práce
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