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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Algoritmické obchodování cenných papírů a měn je běžně tématem bakalářských prací. I když použití

neuronových sítí přesahuje rámec bakalářského studia, při použití mělkých dopředných architektur a dostupných
toolkitů se náročnost práce nedostává z běžného rozmezí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Definice vhodných dat pro trénování a testování (bod 4.), je velmi vágní. Množství dat, které student uvádí jako

velikost datasetu, odpovídá přibližně 8 měsícům obchodování.  Pár ETH/BTC se však obchoduje od srpna 2015.
Není proto zřejmé, jakému období data odpovídají, tedy kupříkladu, zda testovací data nepadají do výrazného
býčího nebo medvědího trhu. Hodnocení výsledků je velmi zjednodušené, kdy student nebere v potaz poplatky za
obchodování ani omezený objem obchodů.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 52 b. (E)
 Struktura předložené práce je chabá. Prolínají se časti věnované obchodování na burze (kap. 2, 3, 4.1), tvorbě

datasetu (3.1, 3.2, 4.2.3, 4.2.12), návrhu neuronových sítí (2.4, 3.2, 4.2) a experimentům s různými architekturami
neuronových sítí (většina podsekcí 4.2).
V textu chybí ucelený úvod do chování trhu kryptoměn jako takového, specifika obchodování páru kryptoměn, vliv
kurzu fiat měny. Burza jako taková je popsána pouze prostřednictvím několika pojmů.
Mísení jednotlivých aspektů návrhu NN s průběžnými experimenty komplikuje pochopení toho, jaké experimenty
student provedl.
V práci chybí popis implementace obchodní strategie, který by vhodným shrnul způsobem činnost práci
výsledného systému. Rovněž chybí podrobný popis backtestingu, zejména práce s omezenou likviditou trhu.
Při prezentaci výkonnosti jednotlivých modelů je chvályhodné zkoumání nejen výsledného relativního zisku, ale
i podílu úspěšně uzavřených obchodů. Chybí však srovnání s cizími výsledky nebo vhodným referenčním
systémem (např. oracle-based obchodování jako topline a náhodná (long-only, short-only) strategie jako
baseline) a diskuse překvapivých důsledků použití stop-loss.
Závěr práce z velké části neplní svůj účel, jeho druhá část vysloveně přináší nové poznatky.

5. Formální úprava technické zprávy 67 b. (D)
 Typograficky je práce přijatelným výstupem z *TeXu. Rušivě působí převzaté obrázky, které jsou bez výjimky

bitmapové (vč. svíčkových grafů) a opatřené anglickými komentáři. Jazykovou kvalitu nemohu podrobně
posoudit, student se však často a nevhodně dopouští autor-čtenářského plurálu ("vysvetlíme si", "[indikátory]
nám pomáhajú", "zjistili jsme", atd.). Vhodným používáním první osoby čísla jednotného však student dobře
vyznačil vlastní práci.

6. Práce s literaturou 25 b. (F)
 Jediným pozitivem z hlediska citace ostatních prací je skutečnost, že je v textu zřejmé, co je autorovou prací a co

převzal. Naprosto zarážející je naopak uvedený počet zdrojů -- 3 (!) -- se kterými si autor vystačil. I tyto tři zdroje
jsou nevhodné: Prvním z nich je internetové fórum, druhým tísicstranná učebnice věnovaná neuronovým sítím,
která nezahrnuje pokroky učiněné od r. 2006, které student běžně využívá (Adam, moderní aktivační funkce, ...),
a třetím je dosud nerecenzovaný článek, který je ovšem odkazován pouze jednou a to zcela nepatřičně v části
4.2.1. Použitá literatura je de facto širší o řadu odkazů na Wikipedii, uváděných v úvodních částech práce
v poznámkach pod čarou. Zhusta se však jedná o nadbytečné odkazy (peer-to-peer, lineární separovatelnost).

Takovéto složení odkazovaných zdrojů se pochopitelně promítlo v textu práce i práci samotné: V textu se operuje
s velkým množstvím pojmů, které nejsou řádně ozdrojovány, i když se jedná o konkrétní výsledky (Blockchain,
technické indikátory sofistikovanější než průměry, moderní aktivační funkce, ...). Nedostatečný rozsah zdrojů se
pak pravděpodobně promítl i do suboptimálního návrhu neuronových sítí.

Obrázky 2.3 a 5.1 jsou zjevně přejaté, ale bez přiznání zdroje.
7. Realizační výstup 79 b. (C)
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 Řešení je implementováno jako sada skriptů v jazyce Python. Skripty jsou přehledné, ikdyž místy by pochopení

vyžadovalo dokumentaci na úrovni zdrojového kódu. Členění do modulů je přirozené a odpovídá návrhu řešení.
8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem k omezenému vyhodnocení modelů, kdy se student s grácií přenesl přes veškeré poplatky za

obchodování a omezenou likviditu na trhu, není zřejmé, zda mohou navržená řešení reálně dosahovat zisku a jak
tento zisk škáluje s rostoucím objemem investované částky.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 51 b. dostatečně (E)
 Student v rámci práce vykonal řadu experimentů s architekturou neuronové sítě. V textu je ke své škodě podal

málo přehledným způsobem. Zásadní nedostatky práce jsou pak v záležitostech specifických pro obchodování:
chybějícím úvodu do obchodování kryptoměn, vágním popisu použitých dat, neuvážení omezené likvidity,
ignorování poplatků za otvírání pozic a držení krátkých pozic. I když student získal čtením slušný přehled
o problematice, je práce s literaturou v textu odstrašující.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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