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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

Z pohledu oponenta se zdá, že zadání bylo splněno, ačkoliv u posledního bodu "5. Ukažte
na příkladech práci hotových modelů" si tím nejsem úplně jist.

2. Písemná část práce 75 /100 (C)

Bakalářská práce je napsána v českém jazyce. V tomto bodě  je současně  její  nejslabší
stránka. Namátkou:
- drobnosti jako jednohláskové předložky a spojky na koncích řádků - to je banalita,
-  nesprávná  velká  písmena  a  jejich nestálost: Machine  Learning vs.  Machine  learning,
Algoritmický trading, Dolarové svíčky, Beta, Neuronové sítě atd.,
- nedobrá stavba věty či  chybějící  slova - např. první tři  věty v kap. 3.2, kap. 4.2.2 začíná
"Obsahují všechny obchody,...", jinde: "Poté byla rozdělena data na trénovací...", poslední
věta práce bez slovesa: "Přidání metody sliding window na časovou řadu.",
- drobné překlepy či gramatické chyby - pommocí, sevytvoří, kalsifikátor, 5ti, 
- nesmyslná interpunkce - např. "Avšak časové řady na finančních trzích, mívají nelineární
charakter...", "Machine learning, se učí z dat...",
- duplikování  slov - např. "V algoritmu se porovnává volatilní  parametr omega, který se
porovnává s hodnotou TD."
- sazba matematiky - bez interpunkce, * reprezentuje násobení

Ostatní  aspekty  práce  se  zdají  být  v  pořádku.  Otázka  visí  nad smyslem  kapitoly  7  s
názvem Slovník. Ta nese pouze dvě hesla, přitom hesel by mohlo být výrazně víc.



3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Práce  obsahuje  implementaci  a  experimenty  s  daty  v  pythonu,  jejichž  výsledky  jsou
prezentovány v písemné práci. Soudě podle této prezentace jsou v pořádku.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 85 /100 (B)

Výsledky odpovídají  zadání  a  jsou zřejmě  použitelné  v  praxi.  Z  pohledu oponenta  by
nebylo špatné provést intenzivnější  analýzy, ale z pohledu zadání  bylo splněno zřejmě
vše (stále je otázka nad 5. bodem).

Celkové hodnocení 82 /100 (B)

Práce svým rozsahem i  obsahem víceméně  odpovídá standardu. Poněkud slabší  je ale
písemný projev, který je zatížený větším množstvím zejména stylistických chyb.

Otázky k obhajobě

V závěru  je  uvedeno,  že  práci  by  bylo  možné  rozšířit  o  analýzu  svíček  pro  regresní
problém  předpovídání  hodnoty  (zřejmě  jde  o  nasazení  regresního  modelu).  Zhruba
popište, jak byste takový problém řešil.



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. 26/2017, 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.
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