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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jde o velmi standardni format zadani problemu z oblasti strojoveho uceni.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Student splnil vse co bylo zadano.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student byl od zacatku velmi samostatny, prestoze pro nej byly mnohe koncepty z teto domeny zcela nove. Pravidelne 
reportoval a konzultoval, a sam aktivne prichazel s resenimi nastalych problemu.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Prace neprinasi z hlediska technicke odbornosti nic obzvlast noveho, v kontextu dane e-sport domeny jde však o docela 
unikatni pocin, kdy student sesbiral doposud nejvetsi a nejdetailnejsi datovou reprezentaci, a jeho analyza a vysledky tez 
predci predchozi odborne práce v teto domene (CS:GO).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Toto je nejslabsi cast - student se kvuli necekanym technickym problemum zasekl v experimentalni casti a podcenil casovou 
narocnost sepsani samotne zaverecne práce. Struktura textu tak pusobi trochu uspechanym a ne zcela dotazenym dojmem, 
napr. popis experimentu, ucicich reprezentaci a vysledku mohl byt mnohem detailnejsi. Nicmene, student psal kvalitni 
anglictinou a vsechny zasadni kroky jsou v textu uvedene.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
V praci je pomerne vice odkazu na ruzne online materialy, namisto odbornych clanku, nez je zvykem, nicmene je to 
pochopitelne vzhledem k resenemu problemu, který je velmi cerstvy a teprve nabira na popularite v odbornych kruzich.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Viz celkove hodnoceni.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Prace  mela  za  cil  pouzit  relativne  bezne  techniky  strojoveho  uceni  v  relativne  netradicni  e-sport  domene
kompetitivni  online hry CS:GO. Student nebyl s technikami strojoveho uceni dopredu moc obeznamen, proto
obzvlast ocenuji jeho vytrvalost při samostudiu a pokrocilost nekterych vyslednych neuralnich modelu. Vysledky
jsou slusne, za hranice stavajicich praci, prestoze nektere jednodussi modely se ukazaly nad ocekavani dobre.
Slabou strankou je textovy vystup, který student casove podcenil. Silnou strankou je pak predevsim vytvoreny
dataset, který muze poslouzit vznikajici odborne komunite kolem teto nove domeny.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.
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