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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů 
Jméno autora: Zdeněk Syrový 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Karel Frajták, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 

Zadání bylo na bakalářskou práci poměrně náročné – student musel provést důkladnou rešerši, vytvořit 
odpovídající model, otestovat jej na datech stažených automatizovaným nástrojem z webu sázkové komunity, 
který také musel naimplementovat. 

 

Splnění zadání splněno 
Všechny body zadání byly splněny. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Pro vyřešení problému student zvolil vhodný postup (ten byl také uveden v bodech zadání). 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Autor prokázal znalosti získané studiem. Odborná literatura je zde využita maximálně.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Po typografické stránce není práci co vytknout. Autor zvolil angličtinu pro sepsání práce, jako nerodilému mluvčímu mi 
nedělalo problém textu rozumět. Do budoucna bych i přesto doporučil práce nechat projít jazykovou korekturou 
minimálně pomocí nástroje Grammarly, ke kterému má univerzita přístupy. 
Přklady – str. 13 „well a bettor does in terms“ (performs), str. 14 „This procedure could potentially again reveal“, str. 15 
„we take all odds implied probabilities for which it applies that they can be directly divided into individual outcomes 
represented by the elements in the table.“, „we firstly remove“, str. 17 „is no legal assignment“ (valid), str. 34 „did not 
nullified“ 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Autor korektně využívá a cituje informační zdroje. V dalších pracích by bylo vhodnější čerpat z novějších zdrojů. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Nechybí u tabulek v kapitole 2.12.2 záhlaví – počet gólů pro snazší orientaci? V kapitole 2.12.4 zřejmě došlo ke změnám a 
zůstala neznámá n v textu.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Komentáře jsou uvedeny výše. Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky na studenta 
V práci jsou analyzována data při vypsání kurzu a pak těsně před začátkem sportovního utkání (opening and 
closing odds). Přestože to nebylo cílem práce, zamýšlel jste se i nad sázením během utkání?  
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