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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří mezi náročnější. Student se zabývá velkým množstvím strategií pro různé typy her. Pro správné pochopení a 
následné popsání strategií je nutné, aby se dobře orientoval v potřebném matematickém aparátu. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zce la 
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. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student analyzuje jednotlivé strategie i jejich využití v reálném světě, kde ne vždy musí platit dané předpoklady. Výsledné 
poznatky jsou testovány na syntetických i reálných datech. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na vysoké odborné úrovni. Student vykazuje skvělou znalost popisované problematiky, což lze vidět na kombinaci 
intuitivního a matematického popisu jednotlivých strategií. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na vysoké formální úrovni. Úroveň angličtiny je vynikající, narazil jsem pouze na pár chybějících členů a čárek ve 
větě. Oceňuji použití několika „odlehčujících“ vět (například poslední věta v úvodu), které čtenáři ulehčují čtení práce, 
která jinak obsahuje nemalé množství matematických vyjádření. 

 

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. 
Student korektně uvádí citace u všech faktů, kde je to nezbytné. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student se v práci zabývá hledáním optimální investiční strategie pro různé typy (sportovních) her.  V první fázi 
student představuje jednotlivé strategie, kde je nutné vyzdvihnout příjemný poměr intuitivních i formálních 
vysvětlení. Na základě těchto poznatků student poté prování experimenty s využitím vlastní implementace na 
syntetických i reálných datech. 

 

Otázka pro studenta: 

Plánujete poznatky využít pro reálné sázení? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.6.2018     Podpis: 


