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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání se jeví jako obtížnější. Student musel nastudovat teorii k obchodním strategiím, základy NLP a trénování

neuronových sítí. Obtížnost vidím zejména v tom, že student vše naimplementoval v obchodní platformě a
otestoval na demoúčtu. Student navazuje na svou balakářskou práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Text má logickou strukturu a vede čtenáře tématem. V textu není mnoho vaty a nerelevantních částí. Text je

relativně lehce pochopitelný avšak stručnější. V písemné části práce mi vadí zbytečné používání číslovaných
podkapitol třetí úrovně, a také sekcí o velikosti jednoho odstavce. Chybí lepší popis aplikace prahu při
rozhodování (str. 24).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální provedení je průměrné. V textu se objevuje několik překlepů. U obrázků chybí detailní popisky, takže

čtenář musí hledat vysvětlení v textu.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student pečlivě cituje. Je vidět, že nastudoval dostatek vhodné literatury. Bohužel polovina citací jsou podivná

URL, která mohla být uvedena jako poznámka pod čarou. V textu je vhodně odlišen přínos studenta od
převzatých částí.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Student naimplementoval celý proces obchodní strategie s využitím MetaTrader platformy. Jako externí zdroj

použil knihovnu pro trénování neuronových sítí. Dále vytvořil potřebné skripty pro stahování a zpracovávání dat.
Natrénovanou strategii otestoval na demo účtu a dále se věnoval jejímu vylepšování. Výsledky porovnal se
základními existujícími startegiemi.

8. Využitelnost výsledků
 Výstup této práce by po důkladnějším testování mohl být nasazen v reálném obchodování. Nicméně není

dořešena robustnost celé strategie.
9. Otázky k obhajobě
 Jak je možné, že svíčkové grafy nám mohou poskytnou mnohem více informace než OHLC grafy, když

oba zobrazují stejné hodnoty (OHLC)? - strana 8
Proč si myslíte, že adaptivní trénování je lepší? Neztrácí tím síť globání pohled na data a nestává se
zranitelnou (je přetrénovaná na aktuálním dění na trhu)?
Proč si myslíte, že výběr jedné z deseti inicializací je dobrá strategie? Podle mne to svědčí o
neoptimálním trénování. Pokud by síť byla natrénovaná optimálně, na náhodné inicializaci by nezáleželo
(signifikantně).

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student napsal stručný, ale čtivý text, který dobře provází čtenáře jeho dílem. Tento text obsahuje průměrné

množství typografických a jazykových chyb. Po praktické stránce odvedl student výbornou práci.
Naimplementoval obchodní startegii a ověřil ji na demoúčtu. Mám sice nějaké pochybnosti o správnosti postupu
(volení ad-hoc prahů na základě několika experimentů str. 24, závěry nad náhodnou inicializací a adaptivním
trénování), ale toto by bylo potřeba ověřit v delším časovém horizontu.
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