
1 / 2 

Posudek diplomové práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

 

Autor práce Michal Bureš 

Název práce Machine Learning in Algorithmic Trading 

Rok odevzdání 2021 

Studijní program Informatika Studijní obor Umělá inteligence 

 

Autor posudku Roman Neruda Role Oponent 

Pracoviště ÚI AV ČR 

 

 

Text posudku:     

Ve své práci „Machine Learning in Algorithmic Trading“ se Michal Bureš zabývá využitím 

metod strojového učení pro predikci cen akcií. Cílem práce je prozkoumat a navrhnout 

ucelený přístup, který z dat extrahuje vhodné ukazatele, ty pak použije pro regresní a 

klasifikační modely strojového učení, a následně celý systém testuje v reálných scénářích 

obchodování na burze. Práce řeší nasazení učících algoritmů jako je klastrování a gradientní 

boosting ve specifickém prostředí volatilních finančních dat. 

 

Text práce je rozdělen do devíti kapitol a obsahuje i přílohu s detailními výsledky 

provedených experimentů. V úvodních kapitolách je vysvětlena motivace práce a její kontext. 

Kapitola 1 ukazuje základní typy finančních dat a základní principy algoritmického 

obchodování. Kapitola 2 definuje problém řešený v práci, představuje existující přístupy a 

rozebírá indikátory, které slouží k evaluaci vyvinutých strategií. Třetí kapitola je úvodem do 

technik a algoritmů strojového učení pro zpracování dat, které autor dále používá ve své práci. 

Další dvě kapitoly se věnují popisu použitých finančních dat a metodám extrakce příznaků, 

které pak slouží jako vstup pro regresní a klasifikační modely. Kapitoly 6 a 7 jsou pak 

popisem provedených experimentů, které na několika datových množinách ověřují efektivitu 

autorem navržených řešení. Závěr práce shrnuje a komentuje dosažené výsledky a naznačuje 

možnosti další práce. 

 

Za hlavní přínosy předkládané práce považuji následující. 

 

• Vlastní řešení problému algoritmů automatického obchodování je autorem pojato jako 

problém end-to-end učení. Kromě návrhu příznaků a optimalizace vhodným algoritmem 

strojového učení se autor důkladně věnuje všem aspektům datové analýzy, navrhne úplný 

systém, který na základě reálných dat poskytne strategie obchodování a otestuje jejich 

úspěšnost. Vzniká tak potenciálně použitelný software, který zapouzdří části věnované 

praktickým problémům se vstupními daty, extrakci příznaků a ověření jejich vhodnosti, 

vlastní regresní/klasifikační model a jeho statistické ověření v rámci strategií obchodování.  

 

• Autor má evidentně rozhled v oblasti algoritmických obchodů a jeho návrh 

předzpracování dat, vstupních indikátorů, využití klastrovací procedury pro příznaky, jakož i 

různých kritérií pro optimalizaci, je podrobný a ucelený. 

 

• Experimenty pokrývají širokou škálu variant zmíněných výše, takže práce poskytuje 

cenné informace o relativní efektivitě jednotlivých komponent modelu. Lze ji tak použít i jako 

nástroj k doporučení dobrých metod pro řešení daného problému. 
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Poznámky a dotazy k obhajobě: 

 

• V práci používáte jako baseline k porovnání úspěšnosti navržených strategií náhodný 

model. Máte nějaký odhad o úspěšnosti dobrých metod z vaší práce v porovnání s existujícími 

reálnými systémy? 

 

• Dokáží vámi navržené metody zpracování dat z burzy pracovat i v situaci, kdy dojde k 

nějakým spekulativním výkyvům jako je současný příklad akcií firmy Gamestop. 

 

• Co pokládáte za nejslabší a nejsilnější místo svého přístupu z hlediska celého 

workflow strojového učení od dat po realizaci strategie? 

 

S ohledem na zmíněné skutešnosti považuji předkládanou práci za velmi kvalitní a doporučuji 

ji k obhajobě jako diplomovou. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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