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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Cílem práce bylo vytvoření modelu strojového učení, který by byl schopen predikovat výsledky
tenisového utkání v jeho průběhu. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout. Student implementoval
několik modelů založených na neuronových sítí a porovnal je s několika baseline modely. Součástí
práce bylo i získání a předzpracování relevantních dat. Práce s reálnými neočištěnými daty je
vždy složitější než použití existujících datasetů a integrace dat z několika zdrojů ji jen komplikuje.
Student nicméně tento úkol zvládl vyřešit.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Práce je velmi dobře napsána. Student věnoval mnoho času detailnímu popisu zvolených metod
a především popis řešení je velmi detailní s precizní definicí všech příznaků, které slouží jako
vstupy modelu. Stejně podrobně je napsána i analýza, kde student popisuje existující přístupy
a možnosti použití dat z Betfair pro výpočet pravděpodobností.

Za drobný nedostatek by se dalo považovat asi jen to, že student také nevyzkoušel další modely
strojového učení. Vzhledem k tomu, že používal i knihovnu scikit-learn, bylo by otestování jiných
dostupných modelů triviální a mohlo by přinést zajímavé výsledky.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Návrh samotných zdrojových kódů je jednoduchý a odpovídá tomu, že kód byl vytvořen pře-
devším za účelem otestování navržených modelů. I tak je ale kód rozumně členěn, okomentován
a používá konvence obvyklé v jazyce Python. Za plus se dá považovat použití typových anotací
u většiny funkcí.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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