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1. Informace k zadání
 Zadání diplomové práce vzniklo na námět diplomanta. Nenavazuje na bakalářskou práci ani jiné projekty s

výjimkou semestrálního projektu. Zadání jsme koncipovali do dvou hlavních oblastí - extrakce informace z webu do
podoby strukturovaných dat a následné získávání znalostí. Náročnost práce (zejména časová) spočívala
především v tom, že se týkala reálných dat dostupných na webu Českého svazu tanečního sportu, která tam byla
zadávána ručně. S tím pak souvisela řada problémů jak se stahováním, tak zejména s čištěním stažených dat.

2. Práce s literaturou
 Bc. Pavel Kefurt se rychle v dané problematice zorientoval a byl schopen a také si iniciativně vyhledával studijní

materiály a softwarové prostředky na vyzkoušení sám.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Pracoval na diplomové práci samostatně a aktivně. Spolu jsme konzultovali především zásadnější rozhodnutí

týkající se řešení. Na konzultace chodil připravený, s jasnou představou, co je potřeba řešit, případně jaké vidí pro
řešení varianty.

4. Aktivita při dokončování
 Práci dokončil včas definitivní obsah jsme spolu konzultovali. Připomínky, které jsem měl, zapracoval do finální

verze.
5. Publikační činnost, ocenění
 Žádná.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Celkově hodnotím přístup studenta k řešení diplomové práce velmi kladně. Přestože jako vedoucí výsledky práce

nehodnotím, musím ve svém hodnocení ocenit to, že se dokázal vypořádat s nízkou kvalitou dat získaných z webu
a vysokou pracností jejich předzpracování (známý a často nedoceňovaný aspekt získávání znalostí z dat), aby byla
vůbec použitelná pro ilustraci celého procesu.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
.................................

podpis
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