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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat informační systém pro zadávání, správu a prezentaci závodů

Agility a jejich výsledků. Studentka analyzovala potřeby klubů a účastníků a definovala funkční požadavky na
takový informační systém, které existující řešení momentálně nenabízí. Dále se zaměřila na možnost odvozování
výkonu psů na základě jejich vlastností, pro což nastudovala problematiku dolování frekventovaných položek
databáze a vyvozování asociačních pravidel (konkrétně algoritmus Apriori) pro predikci úspěšnosti psů
v závodech. Výsledný informační systém implementovala s využitím frameworku Django, pro aplikaci algoritmu
Apriori použila knihovnu apyori. Studentka splnila zadání. Práci hodnotím jako průměrně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Studentka nejprve popisuje teoretické znalosti potřebné pro splnění praktické části (webové informační systémy,

dolování a práce s daty, problematika agility). V druhé části navazuje analýzou, popisem použitých technologií,
návrhem, implementací a testováním. Celková organizace textu do logických celků působí místy zmateně (např.
duplicitní informace kapitoly 2 a 6; zvolené technologie jsou uvedeny před tím, než je představen návrh). Dále
bych vytkl zejména mnohdy neilustrativní popis metod pro dolování asociačních pravidel.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je po jazykové stránce (až na některé chybějící čárky) na přijatelné úrovni, nicméně vytkl bych zejména

typografickou úpravu dokumentu. V práci se například často objevují špatné typy pomlček nebo uvozovek. Na
obrázky v některých případech chybí reference z textu. Text obsažený v ilustracích je mnohdy velmi drobný
v poměru k běžnému textu.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 V seznamu literatury značně převažují neodborné online zdroje. V některých případech navíc citace obsahují

odkazy do privátní sekce informačního systému.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Výstupy práce hodnotím kladně. Systém působí přívětivým dojmem. Požadovaná funkcionalita byla

implementována. Vytkl bych zejména to, že webové uživatelské rozhraní není optimalizované pro mobilní
telefony, což je v dnešní době standard.

8. Využitelnost výsledků
 Informační systém je potenciálně využitelný komunitě Agility. Vzhledem k tomu, že oficiální systém nabízí pouze

omezené možnosti zadávání a prezentace výsledků závodů, zavedení nového systému by mohlo výrazně přispět
k lepší správě, prezentaci a zejména vyhodnocování dat.

9. Otázky k obhajobě
 Bylo by pro predikci úspěšnosti psů v závodech využít i jiné modely strojového učení (polynomiální regrese,

neuronové sítě)? Jaké faktory pro rozhodování (features) považujete za nejdůležitější?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Po formální stránce práce obsahuje některé výše zmíněné nedostatky. Realizační výstupy nicméně působí

dobrým dojmem. Studentka vytvořila zajímavý systém, který je prakticky využitelný komunitou Agility. Navrhuji
hodnocení stupněm C.

 

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