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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☒ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Autor se v práci zabývá využitím výpočetní inteligence pro vytváření strategií 

pro obchodování na finančních trzích. Porovává dvě metody – jednu založenou na umělých 

neuronových sítích, druhou na genetickém programování. Součástí práce je i implementace 

obou metod a jednoduchého programu, který umožňuje změnit nastavení (bohužel jen) 

jedné z nich a zobrazit výsledky. Za nejslabší část práce považuji provedení experimentů, 

které jsou opakovány jen třikrát na každé datové sadě. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☒ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   V text práce student napřed popisuje principy fungování neuronových sítí a 

genetického programování a vysvětluje základní pojmy z oblasti obchodování na finančních 

trzích. Samostatná kapitola je potom věnována popisu použití zmíněných metod pro 

vytváření obchodních strategií. Tato část práce je napsána srozumitelně, dobře se čte a 

podává dobrý úvod do studované problematiky. Část se samotnými experimenty je na 

druhou stranu o něco slabší. Student sice zmiňuje, že nastavení experimentů bylo 

provedeno na základě přeběžných pokusů a velmi stručně zmiňuje i jejich výsledky, ale 

rozhodně by se zde hodilo více detailů. Samotné experimenty s oběma metodami jsou 

potom provedeny vždy jen třikrát na každém ze zvolených měnových párů a težko se tedy 

vyhodnocují a zobecňují. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☒ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Implementace software odpovídá tomu, že jeho cílem bylo hlavně otestovat 

navržené metody. Jedná se tedy celkem o tři programy, které umí spolupracovat. Jeden 

z programů se dá použít pro nastavení trénovaní neuronových sítí a vizualizaci výsledků. 

Nastavení genetického programování lze ale provést pouze editací konfiguračních souborů. 

Oddělení nastavení a samotného výpočtu v tomto případě považuji za vhodné, neboť 

usnadňuje dávkové spouštění experimentů. Formát konfiguračních souborů je pro obě 

aplikace stejný. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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