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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

2. Písemná část práce 75 /100 (C)

Práce  je  psaná  srozumitelným  čtivým  jazykem  a  je  přehledně  členěná.  Vytknout  lze
jednak liberální  používání  pojmů metrika, věrohodnost nebo pravděpodobnost a  jednak
použití  neformálního  jazyka  na  několika  místech  ("legendární"  hráč  apod.).  Práce  v
některých částech zabíhá  do přílišných detailů  (stažení  dat,  popis  fungování  NHL),  jiné
části  by  naopak  zasloužilo  více  rozepsat.  Více  prostoru  by  zasloužilo  porovnání
problematiky  s  jinými  sporty,  případně  jinými  hokejovými  ligami.  Zejména  v  kapitole
týkající se tvorby modelu jsem pak postrádal diskusi volby příznaků a zhodnocení jejich
vlivu.  Ocenil  jsem  naopak  závěrečné  experimenty  porovnávající  očekávané  a  reálně
vstřelené góly napříč týmy, hráči a pozicemi na ledě.

3. Nepísemná část, přílohy 85 /100 (B)

Přiložené Jupyterovské skripty jsou založené z velké části  na použití  knihovních funkcí,
jsou  ale  dobře  strukturované  a  komentované.  Pro  přehlednost  by  bylo  dobré  doplnit
zastřešující readme, popisující, v jakém pořadí skripty spouštět.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 65 /100 (D)

Student provedl  rešerši  tématu a  předvedl  řešení  problému pomocí  metod strojového
učení. Výsledky pak porovnává  s  existujícími  studiemi,  přičemž dosahuje o něco málo
nižší  přesnosti  predikce. Práce by se dala rozšířit jednak o prozkoumání využití  dalších



příznaků a jednak o zhodnocení jednotlivých příznaků stávajících - posouzení, které jsou
pro modelování  přínosné a  které se dají  vynechat,  případně  zhodnocení  jejich vlivu na
sledovaný  ukazatel  očekávaných  gólů  (např.  prozkoumáním  parametrů  výsledného
modelu  logistické  regrese).  Autor  tyto  výstupy  zmiňuje  v  úvodu  i  závěru,  nicméně
zaměřuje se jen na zhodnocení úspěšnosti modelu jako celku. 

Celkové hodnocení 75 /100 (C)

Práce představuje řemeslně dobře zpracovanou úlohu využívající strojového učení, na níž
by  se  ale  dalo  dále  stavět,  aby  byly  výsledky  ještě  zajímavější.  Přes  výše  uvedené
nedostatky se domnívám, že splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji za ní
uznat.

Otázky k obhajobě

Čím  by  se  dalo  v  části  5.3  vysvětlit,  že  při  srovnávání  modelů  s  různým  počtem
vynechaných  zápasů  od  začátku  sezony  je  hodnota  MLE  relativně  stabilní,  zatímco
hodnota AUC u ROC je proměnlivá bez znatelného trendu (obrázky 5.3-5.6)? 

Bylo zvažováno použití dalších příznaků, které by mohly pomoct predikci? Např. indikátor
domácí/hosté, indikátor play-off, pořadí zápasu v sezoně apod.?

Lze výsledky využít i pro jiné hokejové ligy, případně jiné sporty? 



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.


	Hodnotící kritéria
	1. Splnění zadání
	2. Písemná část práce
	3. Nepísemná část, přílohy
	4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

	Celkové hodnocení
	Otázky k obhajobě
	Instrukce
	Splnění zadání
	Písemná část práce
	Nepísemná část, přílohy
	Hodnocení výsledků, jejich využitelnost
	Celkové hodnocení


