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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  System for autonomous betting with optimal wealth allocation 
Jméno autora: Matej Uhrín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: katedra počítačů/FEL 
Vedoucí práce: Ondřej Hubáček 
Pracoviště vedoucího práce: katedra počítačů/FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Rešeršní i experimentální část považuji za náročnější. Rešeršní část je plná netriviálních matematických konceptů, které jsou 
následně implementovány.  

 

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. 

Splněno bez výhrad. 

 

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 aktivně pracoval v průběhu celého semestru. Jeho zájem o dané téma byl evidentní. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborně je práce na vysoké úrovni. Autor velmi dobře pracuje s poznatky z literatury, jejichž porozumění vyžaduje 
vědomosti nad rámec studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná kvalitní čtivou angličtinou. Rozsah práce je nadstandardní. Drobnou výtku mám k nepoužití boxplotů namísto 
čárových grafů na některých místech.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Práce se zdroji je v pořádku, autor danou problematiku shrnul uceleným dojmem.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autor řeší náročné téma.  
 
V teoretické části velmi přehledně shrnuje dostupné poznatky. Student nejprve definuje optimální strategii za 
předpokladu, že známe skutečnou pravděpodobnost výsledku. Následně se vhodně zabývá situací, kdy tento 
předpoklad neplatí. Dále se autor věnuje souběžně hraným hrám. Řešení tohoto scénáře je v praxi klíčové. Autor 
zdůrazňuje praktická úskalí velkého stavového prostoru a nabízí řešení pro jeho zmenšení. 
 
Experimentální vyhodnocení probíhá jak na syntetických tak na reálných datech. Pro generování syntetických dat 
autor navrhl vhodný netriviální algoritmus, jehož možné rozšíření správně identifikoval jako možné pokračování 
této práce. Vyhodnocení na třech rozlišných datasetech je nadstandardní v této doméně. Vhodně zvolené boxploty 
poskytují důležitý vhled do reinvestičních strategií. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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