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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Tématem práce bylo vypracovat framework pro kompresi emailů, což vyžaduje načtení celkem
velkého množství informací ze standardů a dalších zdrojů. Vlastní framework měl obsahovat rozdílné
metody komprese pro jednotlivé části emailů. Proto lze považovat zadání za náročnější. V práci bylo
zadání ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl aktivní zejména v prvním pololetí řešení práce. V druhém roce se jednalo přibližně o 2
konzultace. Na konzultace byl student připraven. O postupu prací nemám příliš informací.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v náhradním termínu, protože prvotní odevzdání bylo odmítnuto. Odevzdaná
verze mi již byla předložena před odevzdáním a měl jsem tedy možnost vidět její konečnou podobu.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je dobrý popis jednotlivých částí emailových zpráv, který lze bez problémů použít
při výkladu o emailových zprávách. Popis aspektů komprese emailových zpráv je velmi jednoduchý a
málo rozsáhlý, mohl obsahovat i rešerši o emailové komunikaci apod, která by ukázala nutnost
komprese, také není vůbec zmíněn problém uložení zpráv na disku jako samostatných souborů a
jejich souvislost s velikosti alokačních jednotek na disku. Navržené metody pro kompresi částí
emailů vycházejí z nápadů, které jsem předal studentovi jí při konzultacích, nedošlo však k žádné
zásadní vlastní invenci. Experimentální část je velmi krátká a obsahuje jen dva experimenty. Ty sice
ukazují schopnosti programu, avšak vzhledem k velikosti kolekce 2,9MB, lze jen těžko brát výsledky
jako směrodatné.
Softwarová část je velmi strohá. Jedná se o Windows aplikaci, která umožňuje kompresi kolekce
emailů s možností několika nastavení. Z tohoto pohledu to sice není úplně to, co jsem očekával, avšak
funkčnost byla zachována.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce bohužel nepřináší nové poznatky, i když skrývala velký potenciál.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Jako zdroje informací byly použity jen elektronické, což vzhledem k umístění standardů je
pochopitelné. Zdroje jsou citovány správně.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově hodnotím práci jen jako dobrou vzhledem k problémům popsaným výše.

8. Otázky k obhajobě.
Jak souvisí komprese emailů s velikostní alokačních jednotek?
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