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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student dokázal podle zadání získat a zpracovat data ze sociální sítě Twitter a dále je použít v systému pro

predikci akciového trhu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu a neobsahuje zbytečné sekce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je logicky rozdělana do devíti kapitol, které na sebe dobře navazují a čtenář nemá problémy v

práci se orientovat.
5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Po typografické stránce se dá vytknout nesprávná sazba matematických vzorců (např. strana 18,19). Dále práce

obsahuje velké množství hrubých pravopisných chyb. Použití tabulek, schémat a obrázků je naopak v pořádku.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 K práci s literaturou nemám větší výhrady. Výběr zdrojů, které jsou správně citovány je dobrý. Nicméně webový

zdroj [16] by se dal nahradit některou z mnoha základních učebnic ekonomie.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Zadání bylo kvalitně realizováno v prostředí pythonu a frameworku Theano pro trénování neuronových sítí.

Řešení je funkční, lehce čitelné a případní zajemci o pokračování v této práci mají možnost ho jednoduše
rozšiřovat a modifikovat.

8. Využitelnost výsledků
 Práce není kompilačního charakteru, ale také významě nerozšiřuje publikované poznatky. Využitelnost v praxi

spočívá zejména v dobré rozšiřitelnosti vytvořeného systému.
9. Otázky k obhajobě
 Pokuste se zhodnotit, zda je vůbec možné nasadit tento obchodní systém online, kdy je potřeba s velikou

rychlostí reagovat na trh. A případě uveďte faktory, které limitují takové nasazení.
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Tato práce je dobře technicky provedená z implementačního hlediska a tím pádem využitelná pro další studenty.

Výsledkem práce je sice zjištění, že daný přístup výrazně nepomáhá při predikci, ale tady se nabízí otázka zda
by nebylo vhodné provést více experimentů analýz na mnohem větších datových sadách. Experimenty na datech,
které student pro svou práci shromáždil jsou dobře navrženy a okomentovány. Hodnotu práce snižuje ovšem
jazyková stránka technické zprávy. Přikláním se tedy k hodnocení C.
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