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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cieľom práce bolo analyzovanie e-mailových kampaní na trhu s cieľom vytvoriť rozšírenie pre nástroj

Posílátko.cz. Po analýze konkurencie daného nástroja bolo navrhnuté rozšírenie, ktoré malo za cieľ zprehľadniť
informácie zobrazené správcom e-mailových kampaní. Toto rozšírenie bolo následne implementované a
otestované.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadanie bolo splnené v plnom rozsahu a študentom riadne demonštrované.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práca je v obvyklom rozsahu a všetky časti práce boli veľmi dobre pokryté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Štruktúra a návaznosť jednotlivých kapitol bola bez chýb, vďaka čomu bola pochopiteľnosť celej práce od

začiatku do konca na výbornej úrovni.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po typografickej stránky má práca len drobné nedostatky (umiestnenie citácií v texte, chýbajúce nezalomiteľné

medzery, zlý zápis zoznamov). Z hľadiska jazykovej bol občasným problémom používanie slov nevhodných do
technického textu (napr. tkví, nýbrž, byť).

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práca obsahuje dostatočné množstvo aj kvalitu výberu jednotlivých literárnych zdrojov.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačný výstup pôsobí veľmi kvalitným a uživateľsky prívetivým dojmom. Pozitívne hodnotím možnošt si

jednotlivé štatistiky vyexportovať do formátu PDF. Výsledky práce boli študentom predvedené na virtuálnej
kampani.

8. Využitelnost výsledků
 Súčaťou práce bola analýza aktuálne dostupných nástroj a navrhnutie rozšírenia pre jeden z nich. Rozšírenie

bolo vytvorené pre firmu a jej použitie je vzhľadom na výslednú kvalitu riešenia nespochybniteľné.
9. Otázky k obhajobě
 1. Ako prebiehalo testovanie a vyhodnotenie nástroja?

2. Ako by bolo možné aplikovať oblasť umelej inteligencie na ďalšie možnosti analýzy e-mailových
kampaní?

10. Souhrnné hodnocení 89 b. velmi dobře (B)
 Technická správa bola v celom rozsahu veľmi dobre pochopiteľná. Obsahovala veľmi dobrú analýzu riešeného

problému a popis návrhu riešenia. Na vytvorenom rozšírení bolo z uživateľského hľadiska vidieť precíznosť jeho
dôkladného návrhu. Celková kvalita práce je na dobrej úrovni a preto navrhujem hodnotenie 89 bodov (B).

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2017
  .................................
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