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Shrnutí:
V posledních letech se stala hra poker v Čechách poměrně oblíbenou, což je vidět
mj. na množství pokerových turnajů nebo na skutečnosti, že se záznamy z těchto
turnajů vysílají i na veřejnoprávní televizi. Práce je reakcí na vzrůstající oblibu
této hry. Snahou bylo vytvořit ucelený text, který zavede čtenáře do tajů hry a
vyvrátí některé zažité předsudky jako například, že hlavní roli hraje náhoda, či že
dobrá znalost pravděpodobnosti už vede k vítězství. Že je toto téma zajímavé i ze
společenského hlediska, bylo vidět jak v roce 2011, kdy se připravoval zákon, který
zařadil poker mezi hazardní hry od 1.1.2012, tak v roce 2016, kdy se projednával
nový zákon o hazardních hrách, který vstoupil v platnost v roce 2017 a ještě zpřísňuje
pravidla pro hraní pokeru.

Práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první jsou v krátkosti připomenuty
pravidla hry, ve druhé je rozebrána střední hodnota zisku v konkrétních herních
situacích a v poslední kapitole jsou představeny různé herní strategie. Vše je demon-
strováno na množství vhodně zvolených příkladů, z nichž většina pochází s turnajů
České pokerové tour. Věřím proto, že tato práce může být zajímavá jak pro fanoušky
hry poker, tak i pro čtenáře, kteří se chtějí s touto hrou seznámit.

Práce je napsána srozumitelně a přehledně, je vhodně doplněna ilustračními
obrázky a příklady a uvedené zdroje jsou správně citovány. Za hlavní přínos práce
považuji jek ucelenost textu, který srozumitelně postihuje většinu aspektů hry poker,
tak pečlivou volbu ilustračních příkladů, které text vhodně doplňují. Z matematic-
kého hlediska je práce sice převážně velmi jednoduchá, nicméně jsou v ní použity i
složitější pojmy - např. podmíněná střední hodnota - které nelze označit za základní
a jdou nad rámec učiva navazujícího magisterského oboru, který autor studuje.

Závěr:
Celková úroveň práce je velmi dobrá a proto ji doporučuji uznat jako diplomovou

práci. Navrhuji klasifikovat práci známkou výborně.
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