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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce splňuje zadání, práce je částečně výzkumného charakteru, proto její náročnost
vidím jako vyšší než je obvyklý průměr.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce má logickou strukturu. Bohužel celkový dojem kazí množství překlepů a pravopisných chyb.
Jak příkla uvedu slovo "standartní" a na straně 11 je dokonce hrubka "kompatibylita". Tyto chyby
bylo možno lehce odstranit pomocí automatické kontroly pravopisu. Dále je práce psána velice
neformálním téměř hovorovým stylem, což je pro vysokoškolskou kvalifikační práci nevhodné.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je návrh a implementace kompresního algoritmu pro emailové kolekce. Diplomant
vypracoval návrhy, jak efektivněji ukládat, převážně hlavičky emailů, sestavil parser na emaily a
následně jednoduchou aplikaci pro testování komprese emailů jím navrženým způsobem. Bohužel
testování navrhovaných kompresních metode věnuje pouhé dvě stránky své práce, což považuji za
nedostatečné. Diplomant použil pro otestování velice malou kolekci emailů o rozsahu necelé tři
megabajty (skutečně megabajty, nikoliv gigabajty). Není uveden například ani počet emailů. Jako
testovací data mohl například použít kolekci emailů z firmy Enron. Tato kolekce obsahuje cca 300
tisíc emailů o celkové velikosti necelý gigabajt.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší původní autorské výsledky. Je otázkou do jaké míry jsou tyto výsledky ověřitelné
(chybí popis testovacích dat) a jak se bude navržená kompresní metoda chovat pro jiný soubor
emailů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Seznam literatury je stručný obsahuje sedm položek, převážně technickou dokumentaci.

6. Otázky k obhajobě.
Na straně 19 navrhujete nahradit opakované domény u emailových adres kódem skládajícím se z
jediného písmene. Co se stane pokud bude opakujících se domén více než 26? Nebylo by lepší použít
číselný kód? Na straně 26 popisujete lexikální analýzu textu emailu a získání informací o multipart
zprávách. Nebylo by lepší místo metod Substring a IndexOf použít například regulární výrazy? Dále
na straně 27 nahrazení jednoho řetezce za druhý. Nebylo by vhodnější hledané řetězce a nové řetezce
uložit do tabulky a pak prostě projít všechny položky tabulky cyklem a provést jednotlivá nahrazení,
než dát do kódu programu sekvenci nahrazení napevno? Dále by mne zajímalo proč diplomant použil
k testů pouze jedinou kolekci emailů? A proč neprovedl testy různých variant komprese. Navržený
způsob komprese je zcela přesně dán a neuvažuje žádnou variantu, která by se mohla testovat,
například zápis datumu číslem - použít třeba kódy s proměnnou délkou jako je například Fibonacciho
kód. Kompresnímetoda je navržena přímočaře "tak to bude a o nečem jiném se nebudeme bavit".

7. Souhrnné hodnocení.
Zadání práce poskytovalo značnou volnost autorově tvůrčí fantazii a měla značný potenciál pro
"hraní si" s různými variantami komprese. Tyto možnosti zůstaly zcela nevyužity. Práci doporučuji k
obhajobě.
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