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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem bylo vytvoření systému, který bude z webových stránek sázkových kanceláří stahovat data o vývoji kurzů

na fotbalové zápasy a v nich poté provádět analýzy s využitím získávání znalostí. Náročnost zadání spočívá
v nutnosti nastudování technik získávání dat z webu (web scraping) a problematiky data miningu, což jsou
témata, která se na bakalářském stupni studia nevyučují. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Požadavky na rozsah technické zprávy jsou s rezervou splněny. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Logická struktura práce je vhodně zvolena, text je srozumitelný, zejména hodnotím kladně systematický

a detailní popis celého procesu získávání dat z webu, je zřejmé, že řešení je velmi dobře promyšleno. Trochu
méně pozornosti je pak věnováno samotnému data miningu, nicméně i zde bylo dosaženo jistých zajímavých
výsledků. Student však mohl tomuto kroku věnovat více pozornosti, v práci mi pak schází část věnující se
interpretaci výsledků získaných pomocí dolování frekventovaných vzorů. 

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Jazykovou úroveň mohu ohodnotit vzhledem ke slovenskému jazyku pouze částečně, ale dle mého názoru zde

prakticky žádné chyby ani překlepy nejsou. Typografická stránka je také nadprůměrná, našel jsem pouze pár
drobností, např. chybějící text mezi dvěma nadpisy různé úrovně na začátku kap. 2. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 K využití literatury nemám žádné výhrady, vlastní výsledky jsou od převzatých jasně odlišitelné. Student využil

poměrně velké množství studijních pramenů, které také v textu řádně a v souladu s normou odkazoval. Studijní
prameny pokrývají celou šíři problematiky a nemám k nim také žádné výhrady. 

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup obsahuje řadu skriptů pro stahování informací o sázkách z webů sázkových kanceláří

a implementaci algoritmu pro získávání frekventovaných vzorů ze získaných dat. Tomuto kroku však mohlo být
také věnováno více pozornosti, např. provedením většího množství experimentů, příp. porovnání různých
algoritmů apod. V současném stavu asi nelze jednoznačně říci, že jsou tyto analýzy pro praxi přínosné. 

8. Využitelnost výsledků
 Přínosem této bakalářské práce je popis způsobu získání strukturovaných dat z webů sázkových kanceláří,

předpokládám, že obdobné řešení neexistuje. Může tedy být přínosem pro ty, kteří se sázením na sportovní
výsledky zabývají do hloubky. 

9. Otázky k obhajobě
 Popište, jakým způsobem lze interpretovat vámi získané frekventované vzory.

V kap. 3.3.2 popisujte, že ze získaných dat odstraňujete informace o časových intervalech mezi jednotlivými
kurzy. Nejde o zbytečnou ztrátu dat? Nedala by se informace o čase nějak využít? 

10. Souhrnné hodnocení 76 b. dobře (C)
 Tato bkalářská práce působí nevyváženým dojmem, více pozornosti je věnováno získávání dat na úkor samotné

analýzy těchto dat. Lze ale konstatovat, že zadání bylo splněno a především způsob získání dat z webu je
přínosem. Navrhuji proto hodnocení stupněm C (dobře). 

 

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