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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X
Práca stručne popisuje model vrstevnatej neurónovej siete a jeho učenie, genetické pro-

gramovanie, finančné trhy a problémy s predpovedaním vývoja cien na finančných trhoch. Au-
tor navrhol software, ktorý sa snaží naučiť predpovedať vývoj kurzov vybraných mien pomocou
neurónových sietí a pomocou genetického programovania. Výsledné predpovede ohodnocuje
simulovaným obchodovaním. Ďalej ukazuje a vyhodnocuje výsledky vlastných experimentov.
Softwarová časť práce za textovou značne zaostáva. Celkovo ciele práce sú splnené, ale vyvinuté
programy by mohli byť lepšie.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X
Práca je napísaná slušnou angličtinou s iba drobnými gramatickými chybami. Niektoré vzorce

nie sú doplnené adekvátnym popisom. Napr. pre vzorec (1.16) chýba vysvetlenie premenných
yj, yr, j̄; vo vzorci (1.17) je nesprávny horný index u ∆ij na pravej strane; vysvetlenie, že βi vo
vzorci (3.7) je “beta” i-teho portfólia nestačí.
Výsledné vyhodnotenie naučenia je súbor s obchodmi. Program využívajúci genetické pro-

gramovanie generuje takéto súbory dva a program používajúci neurónové siete generuje takéto
súbory tri. Popis, čo je v ktorom súbore, som však nenašiel.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X



Implementácia využíva silnú knižnicu encog na prácu s neurónovými sieťami, ale toto použi-
tie je veľmi zjednodušené. Autor sa nezamyslel nad základným problémom zastavenia učenia.
Keď sa sieť naučí s vyššou presnosťou, tak je preučená a na predpovedanie vývoja nepoužiteľná.
Pritom test chyby na validačnej množine by ho stál pár riadkov kódu. Návrh aplikácie pre použi-
tie neurónovej siete je buď nedomyslený alebo nedokončený. Napr. normalizácia sa nedá urobiť
na interval s negatívnou dolnou hranicou, ale matematicky tomu nič nebráni a mohlo by to byť
pre vstupy siete výhodné. Pri hornej hranici vyššej než 1 sa sieť neučí, ale v popise nie je nič o
tom, že by interval, do ktorého sa normalizuje, musel byť obsiahnutý v intervale 〈0; 1〉. Interval
výstupov siete, ktoré budú ignorované pri generovaní obchodov, má zmysel iba pri záverečnom
vyhodnotení naučenej siete pri simulovanom obchodovaní. Ale po zmene tohoto intervalu je
treba znova spustiť učenie, ktoré spôsobí, že dostaneme inú sieť. Pri opakovanom učení (veľmi
obvyklom pri učení neurónových sietí) občas prestáva fungovať vizualizácia výsledkov s hláseni-
ami “Invalid file, or some other exception occured” alebo “Value of profit out of bounds, unable
to show it in chart”. Ďalej pole na zadávanie veľkosti druhej vrstvy je za okrajom dialógového
okna. Logované správy o priebehu učenia sú vypisované do okna nezvykle zdola nahor.
Použitie genetického programovania na predpoveď vývoja ceny finančného inštrumentu je

jednoduchou aplikáciou knižnice deap v jazyku Python. Použitie knižnice je adekvátne, ale jej
využitie je veľmi základné. Knižnica ponúka niekoľko variant genetického programovania, ale
autor zvolil jednu fixnú bez zdôvodnenia, prečo práve táto má byť najvhodnejšia.
Vykonané experimenty sú nedostatočné. Mali by štatisticky vyhodnotiť úspešnosť navrho-

vaných metód. Navrhnutý software umožňuje učenie iba na jedinom časovom intervale, ktorý
musí byť nasledovaný intervalom pre validačnú množinu a po nej môže byť až testovacia množina.
Keby som chcel použiť bohatšie dáta, tak ich musím umelo “poskladať” takto za seba.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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