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1. Informace k zadání
 Práce vznikla ve spolupráci s firmou Q2 Interactive. Jejím cílem bylo navrhnout a implementovat rozšíření

existujícího nástroje Posílátko.cz, které slouží pro správu a vykonávání e-mail kampaní. Student se v závislosti na
výsledcích analýzy tohoto nástroje zaměřil na vizualizaci statistik úspěšnosti jednotlivých kampaní. Stěžejním
úkolem studenta bylo specifikovat informace, které jsou pro správce kampaně podstatné. Tyto informace poté
musely být prezentovány ve vhodné formě tak, aby podpořily rozhodování na operační, analytické i strategické
úrovni (např. průběžné vyhodnocování úspěšnosti kampaně nebo podpora pro A/B testování určeného k
porovnávání jednotlivých strategií kampaní).

Dosažené výsledky hodnotím jako přiměřené danému zadání. Do budoucna bych doporučil se více zaměřit na
hlubší analýzu a vizualizaci chování konkrétních uživatelů (reakce na konkrétní prvky elektronické zprávy), pomocí
které by bylo možné lépe cílit na preference jednotlivých uživatelů.

2. Práce s literaturou
 Student prostudoval doporučenou literaturu a aktivně si dohledával další informace týkající se oblasti e-mail

marketingu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během zimního semestru byla aktivita spíše nízká. Student se věnoval studiu doporučené literatury a práce nabrala

mírné zpoždění. Ve druhém semestru student svoji aktivitu výrazně zlepšil. Podával informace o stavu práce v
dohodnutých intervalech. Výstupy řádně konzultoval jak s vedoucím práce, tak s vývojovým týmem nástroje
Posílatko.cz.

4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k dobré aktivitě ve druhé části akademického roku byla práce dokončena včas a její výstupy mohly být

dostatečně konzultovány. Oceňuji především to, že student průběžně posílal výstupy své práce, čímž bylo ušetřeno
mnoho času při jejím dokončování.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student k práci přistupoval aktivně a se zájmem. Nižší aktivita studenta v zimním semestru byla dostatečně

vyvážená v semestru letním. Výstupy práce jsou využitelné v praxi. Navrhuji proto hodnocení stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
.................................

podpis
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