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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 V rámci práce bylo třeba navrhnout originální, netriviální a efektivní algoritmus fungující v již existujícím systému

Multiliga. Řešení tématu vyžadovalo znalosti z oborů nad rámec bakalářského studia - složitost, grafové
algoritmy apod.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 V rámci práce byly navrženy a analyzovány párovací algoritmy pro rozlosování soutěží v systému Multiliga, kde

jsou aktuálně již nasazeny a používány.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva obsahuje veškeré požadované náležitosti, je přehledná, přesná a věcná. Celý postup analýzy

a návrhu je velmi podrobný a precizní.
4. Prezentační úroveň předložené práce 92 b. (A)
 Práce je velmi čtivá, logicky stavěná a mimořádně precizně přičemž věcně popisuje a zdůvodňuje celý postup

návrhu jednotlivých algoritmů. Klíčové části jsou vhodně graficky znázorněny a doplněny příklady.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální stránka práce je na vysoké úrovni. Text obsahuje pouze minimální množství drobných chyb.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor vhodně odkazuje a pracuje s literaturou.
7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Na základě navržených algoritmů byla vytvořena implementace, která byla následně ověřena v praxi a nakonec i

nasazena. Ve všech zkoumaných ohledech překonává svého předchůdce.
8. Využitelnost výsledků
 V práci byly navrženy zcela originální algoritmy vytvořené na míru losovacímu systému Multiliga, které jsou již

aktivně používány v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Uvádíte, že jste testy prováděl na vygenerovaných datech, která vlastnostmi zcela neodpovídala reálným

datům. Prováděl jste testy i na reálných datech ze systému Multiliga a případně s jakým výsledkem?
Pokud ne, projevila se tato odlišnost po nasazení?
Z jakého důvodu navržené algoritmy nepracují s dosavadní historií zápasů? Bylo by možné navrhnout
rozšíření/vylepšení, které by historii vhodně uvažovalo?

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Práce splnila požadavky zadání a výsledná implementace je již úspěšně nasazena v systému Multiliga, kde

překonává předchozí řešení ve všech zkoumaných ohledech. Práci považuji za mírně obtížnější a velmi precizní,
proto navrhuji nadstandardní hodnocení.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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