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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání čerpá z předchozích DP, tudíž ho lze považovat za méně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Student splnil body 1 - 3 bez výhrad. 

Bod 4 není v práci rozebírán - je pouze popsána metoda jak jsou data získána, trénovací a testovací sety
nejsou podrobněji rozebírány a není jasné, zda byly korektně definovány (pro možné opakování
experimentu nezbytné).
Bod 5 byl splněn.
Bod 6 nebyl dle textu splněn - v kapitole 5.4 je posán pouze základní systém, bez výraznějšího popisu
experimentů. Pouze v 5.4.3. autor hovoří o experimentování s počtem neuronů ve skrytých vrstvách,
avšak bez bližších detailů
Bod 7 nemohl být splněn vzhledem k chybějícím experimntálním výsledkům (viz bod 6)
Bod 8 - plakátek a video je splněno

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce má 42 stran sázeného textu + 9 stran příloh. Většina příloh není vzhledem k obsahu textu nezbytná a

vytváří spíše dojem optického nafukování práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Kapitoly jsou logicky členěny, se správnou návazností. Kapitola 5 obsahující vlastní přínos a experimentování se

systémem je však rozsahově nedostatečná z celkových 41 stran textu má podkapitola Predikční systém 5.4
pouhé 3 strany.

5. Formální úprava technické zprávy 42 b. (F)
 Text působí nehotově možná až odbytě, s enormním množstvím pravopisných chyb, překlepů, chybějících slov ve

větách i chybějící interpunkce. Největší koncentrace těchto chyb se nachází v kapitolách 1-3.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce nevykazuje vážnější nedostatky v práci s literaturou.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Zdrojové kódy jsou snadno čitelné a komentované. Knihovny pro sběr dat jsou správně navržené a unifikované.

Jak autor zmiňuje, všechny funkce počítající signálové indikátory jsou psány autorem - otázkou je proč nepoužil
stávající knihovny - jedná se o state-of-the-art metody, tudíž není třeba vynalézat znovu kolo. Namísto psaní
vlastních indikátorů a připojování neúměrně velkého počtu burz (6) se autor měl soustředit spíše na podstatu
práce a to je implementace a především experimentace a zdokonalení systému pro obchodování na burze za
použití NN.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje existující DP z minulých let. V praxi je jistě využitelná část scraperů pro stahování stavu burzy.

Natrénovaný obchodní systém by bylo třeba ještě odladit a především důkladně odexperimentovat.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste zvolil 6 burzovních zdrojů, když by v zásadě stačilo jen použít jednu burzu na otestování ?

Z jakého důvodu jste se rozhodl psát vlastní indikátory, když se jedná o state-of-the-art techniky s
množstvím předpřipravených knihoven?

10. Souhrnné hodnocení 0 b. nevyhovující (F)
 Tato práce zásadně nesplňuje požadavky na závěrečnou práci na naší fakultě. Celý text působí nehotovým

dojmem. Autor v práci vyslovuje na několika místech nepodložené domněnky o fungování systému, které
většinou znamenají jeho vlastní dezinterpretaci obdržených dat, nebo, v horším případě, jeho katastrofální
nepochopení celého problému NN (např. podkapitola 5.4.6). Programová část se z nějakého důvodu soustředila
více na sběr dat, než na samotné obchodování, experimentální část se v práci nenachází prakticky vůbec.
Naprosto tragická je práce po formální a jazykové stránce - tolik hrubých chyb a překlepů jsem již dlouho v žádné
podobné práci neviděl. Pokud by došlo k uveřejnění této závěrečné práce ve veřejných zdrojích, dovedu si
představit že může celkově uškodit obrazu FIT jako kvalitní školy s odpovídajícími standardy. Z výše uvedených
důvodů doporučuji komisi udělení známky F(0).
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 13. června 2016
  .................................

podpis
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