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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem akcií do portfolia za pomocí metod technické 

analýzy. Tomu odpovídá i struktura práce, přičemž na začátku práce jsou zmíněna 

veškerá teoretická východiska týkající se burzovního systému a také základní 

metodologie technické analýzy. Tyto postupy jsou pak přeneseny do praktických 

příkladů ve druhé části. Práce tedy popisuje a analyzuje možnosti technické analýzy v 

podmínkách kapitálových trhů. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is engaged in stock selection to portfolio with the help of technical 

analysis. In accordance with this aim the whole thesis is being structured, while at the 

beginning there are theoretical resources concerning exchange system mentioned, as 

well as basic methodology of technical analysis. These methods are further transferred 

into practical examples in the second part. This thesis thus describes possibilities of 

technical analysis in conditions of capital markets. 
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1 Úvod 

V dnešní době existuje nespočet možností, jak zhodnotit své finanční prostředky, 

obzvláště po nastartování tržního prostředí začátkem devadesátých let minulého století. 

Již dávno se nemusíme omezovat pouze na jeden peněžní ústav vedoucí naše vkladní 

knížky se spíše symbolickým úrokem. Nalezneme obrovské množství dalších variant, ze 

kterých lze vybírat. Od běžných účtů, přes účty spořící a termínované, po různá stavební 

spoření, kapitálové životní pojištění apod. Veškeré tyto možnosti sice nenesou veliké 

riziko, nicméně tomu odpovídá i zhodnocení kapitálu. 

Existují samozřejmě i o trochu rizikovější produkty, různé záložny či 

kampeličky, které se ale neshledávají u českých občanů s přílišnou důvěrou, díky 

několika nedávným negativním zkušenostem. Naštěstí jsou dnes tyto ústavy více 

zabezpečeny a pojištěny a navíc podléhají dohledu České národní banky. 

Pokud se podíváme dále, v touze po větším zisku, ale za cenu většího rizika, 

najdeme různé investiční fondy. Ty již nabízejí velmi slušné zhodnocení, jsou po 

určitých zkušenostech také pod dohledem ČNB a mají poměrně jasná pravidla. Na 

druhou stranu v době finanční krize, kdy je většina těchto fondů hluboko pod hranicí 

ziskovosti, jsou i tyto produkty z hlediska investorů nedůvěryhodné. 

Jedna z posledních možností jak investovat svoje prostředky jsou pak právě 

akcie. Snad každý z nás si pamatuje kupónovou privatizaci, kdy se přesouval majetek ze 

státního držení na běžné občany a z většiny obyvatel se tak stali akcionáři. Dnes je 

investování velmi jednoduchou, nikoliv však snadnou, záležitostí. Existuje mnoho 

makléřských společností, mnoho burz po celém světě, a tak se zdá, že zbohatnout na 

kapitálovém trhu může skoro každý.  

Pokud se ale rozhodneme investovat, bez kvalitního vzdělání a zájmu o trh je 

téměř nemožné zůstat dlouhodobě profitabilní. Ve své bakalářské práci se proto budu 

věnovat některým postupům při investičním rozhodování, konkrétně technické analýze, 

kterou se budu snažit přiblížit v reálných podmínkách trhu a rozšířím tak čtenářovo 

vědění o další znalosti. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

V této práci se zaměřím na jednotlivé metody technické analýzy, podrobněji je 

rozeberu v konkrétních tržních situacích a vyhodnotím jejich úspěšnost. Dílo pak bude 

sloužit jako stručný úvod do technické analýzy, na základě kterého bude čtenář schopen 

vlastních investičních rozhodnutí, stejně tak jako výzkum proveditelnosti těchto metod. 

Na začátku práce krátce představím analýzu fundamentální a psychologickou, z 

důvodu porovnání jednotlivých metod. Tyto jsou totiž často využívány, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s metodami technické analýzy. Tu posléze podrobněji 

rozeberu v následující teoretické části.  

V části praktické pak převedu teoretické poznatky do skutečných podmínek 

kapitálových trhů, konkrétně vybraných akcií z indexu S&P 500
1
. Budu se snažit 

aplikovat konkrétní metody na současný vývoj a pokusím se vyhodnotit jejich 

úspěšnost. 

V závěrečné části pak zhodnotím celkovou úspěšnost výběrů a doporučím další 

postup v případě praktické aplikace jednotlivých analýz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Hodnotou vážený akciový index, který zahrnuje 500 největších amerických společností, publikovaný v 
roce 1957. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Akcie 

Akcie jsou obchodovatelné cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře 

jako společníka podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné 

hromadě akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním 

zůstatku. 

Akcie mají nominální hodnotu, tržní hodnotu a hodnotu dividend. 

1) Nominální hodnota 

 Nominální hodnotou rozumíme podíl na majetku dané akciové společnosti 

vyplývající z vlastnictví akcie. Pokud bychom sečetli nominální hodnoty všech akcií, 

dostali bychom částku, která se rovná výši základního jmění. 

2) Tržní hodnota 

 Konečně tržní hodnota je cena, za kterou se akcie obchoduje na burze cenných 

papírů. Zde je třeba zmínit, že ne všechny akcie jsou veřejně obchodovatelné. 

3) Hodnota dividend 

 Dividendy jsou určitým podílem na zisku společnosti a vyplývají z vlastnictví 

akcie. Dividendový výnos pro akcionáře ale není zaručen. Dokonce, i když je 

společnost zisková, management může navrhnout zadržení zisku, například za účelem 

tvorby fondů pro budoucí investice.  

 Dividendy mohou mít také několik forem, a to peněžní, akciové (získání akcií 

společnosti za zvýhodněnou cenu) nebo majetkové (např. zdarma služby a výrobky 

související s danou společností).   

Obchodování s akciemi 

 Investoři nakupují akcie nejenom kvůli dividendovým výnosům, ale převážně z 

důvodu zhodnocení tržní hodnoty akcie na kapitálovém trhu a realizaci zajímavých 
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zisků. Růst kurzů držených akcií může totiž přinést značné zhodnocení, za předpokladu, 

že je investor řádně vzdělaný. Navíc, pokud se podíváme do historie, výnos z akcií 

převyšuje zhodnocení alternativních typů investic (obligace, vklady, nemovitosti apod.). 

 Skutečnou a okamžitou hodnotu akcie představuje kurs na burze cenných papírů, 

jehož výše závisí na stavu nabídky a poptávky. Investoři jsou ovlivňováni mnoha 

různými faktory, například hospodářskými výsledky firmy, vývojem daného 

průmyslového odvětví, stavu ekonomiky apod. Kurs akcie tak není statický a mění se v 

čase. Nutno zdůraznit, že některé pohyby mohou být velmi prudké a nečekané, investice 

do tohoto instrumentu je tedy značně riziková. 

3.1.2 Burza 

Burza je instituce, na které se za dohledu kontrolních orgánů provádějí 

jednotlivé obchody. Organizuje trh s investičními nástroji, jako jsou například akcie, 

deriváty a opce. Pokud chce investor nakoupit nebo prodat jakoukoliv akcii, provádí to 

přes svého brokera (viz níže), který tento příkaz dále předává na burzu.  Existuje-li pak 

protistrana, která chce za danou cenu akcii prodat nebo koupit, je obchod uskutečněn; 

setkávají se zde tedy dvě strany: prodávající a nakupující. 

První burza na světě byla založena v Antverpách v roce 1531. Obchodovalo se 

především se směnkami a mincemi. Počátky dnes nejznámější, Newyorské burzy, sahají 

pak do roku 1817, kdy se obchodníci začali scházet pod platanem na ulici Wall Street. 

V České republice je hlavním organizátorem trhu Burza cenných papírů Praha, 

a.s., která pod dohledem České národní banky organizuje trh s investičními nástroji. 

Minoritní burzou je pak RM-SYSTÉM, který je zaměřen především na malé a střední 

investory. 

3.1.3 Broker 

Broker je velmi zjednodušeně řečeno zprostředkovatel. Pokud chceme nakoupit 

nebo prodat akcii, můžeme tak učinit pouze a jenom skrze brokera. Ten je totiž k těmto 

úkonům oprávněn. Za tyto služby si pak účtuje patřičný poplatek, tzv. brokerskou 

komisi. Ta se může lišit dle druhu poskytovaných služeb, například odborného 

poradenství, poskytnuté obchodní platformy apod. 



11 

 

3.2 Fundamentální analýza 

 Pomocí fundamentální analýzy rozebíráme historická a současná data určité 

společnosti a snažíme se tak vytvořit finanční předpověď, která by nám pomohla v 

investičním rozhodování. Termín zjednodušeně odkazuje na analýzu ekonomického 

prospěchu určité finanční entity. 

 Fundamentální analýza je nástroj, kterým investor zjistí, zdali je akcie 

podhodnocená (a je tedy vhodným kandidátem na nákup) nebo naopak. Tento proces je 

nazýván zjišťování vnitřní hodnoty akcie. Zastánci tohoto konceptu věří, že se cena 

akcie pohybuje směrem k její vnitřní hodnotě a na základě toho jednají. 

 S fundamentální analýzou je spjato několik kroků. Investor musí examinovat 

současné a budoucí zdraví ekonomiky jako celku. Následně se pokusit determinovat 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pohyby úrokových sazeb a dalších 

makroekonomických ukazatelů. Dále je důležité správně porozumět odvětvovému 

sektoru, jeho vyspělosti a cyklickým efektům. Jakmile jsou tyto kroky dokončeny, může 

se přejít k firmě samotné. Tato analýza pak obsahuje faktory jako kompetitivní výhody, 

zkušenost managementu, historie výnosů, růstový potenciál apod.  

 Všechny výše zmíněné kroky dohromady dávají kvalitativní přehled o pozici 

firmy v jejím sektoru a v ekonomice. Z kvantitativního hlediska existuje pak několik 

modelů, které také slouží investorům k lepšímu porozumění firemní situace. Řadí se k 

nim například dividendový model a model cen a výnosů. 

 Tyto dvě hlediska se nakonec spojí dohromady, aby daly co nejpřesnější pohled 

na situaci společnosti a umožnily tak investorům co nejpřesnější rozhodování. 

Fundamentální analýza se pak velmi často doplňuje dalšími metodami, a to konkrétně 

analýzou psychologickou a technickou. 
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3.3 Psychologická analýza 

Tato analýza vychází z předpokladu, že kurzy akcií jsou pod vlivem 

iracionálního chování mas - tedy burzovních obchodníků. Toto chování pak ovlivňuje 

všechny účastníky trhu. V psychologické analýze tedy nezkoumáme kurs samotný, ale 

chování investorů.  

I zde existuje množství indikátorů, které se snaží předpovědět budoucí vývoj. 

Jsou nazývány sentiment indikátory a patří mezi ně například Put/Call ratio, Bull % / 

Bear %, VIX a další. 

Postupem času se v psychologické analýze vyvinuly čtyři základní koncepce. 

Patří mezi ně: 

 Kostolanyho burzovní psychologie 

 Teorie spekulativních bublin 

 Spekulativní rovnovážná hypotéza 

 Drasnarova koncepce psychologické analýzy. 

 

Největším důkazem fungování této analýzy jsou tzv. spekulativní bubliny. Jde o 

extrémně nadhodnocení tržních cen v důsledku nadměrného optimismu a následný 

výprodej v panice s prudkým poklesem cen. Tato situace je zřetelná z následujícího 

obrázku: 

Graf č. 1: Vývoj tržní bubliny na burze 

 

 

 

 

 

Pramen: http://www.czechwealth.cz 



13 

 

3.4 Technická analýza 

Zjednodušeně řečeno, technická analýza se snaží určit, jakým způsobem se bude 

pohybovat hodnota určitého finančního instrumentu v čase. Opírá se přitom o historický 

vývoj a napovídá, zdali bude cena růst, klesat či zůstane stejná.  

Technická analýza je v kontrastu s analýzou fundamentální. Nebere v úvahu 

aktuální zdraví společnosti, trhu nebo ekonomiky. Ve své nejčistší formě bere v úvahu 

pouze aktuální cenu a objem obchodů
2
 podkladového aktiva. K tomu později přidává 

další matematické metody a indikátory. Větší analytické společnosti mají obvykle dva 

týmy, aby pokryly obě analýzy. Snaží se pak tyto poznatky spojit a na základě toho 

vydat investiční doporučení. 

3.4.1 Historie 

Principy technické analýzy vznikly na základě pozorování finančních trhů po 

stovky let. Nejstarší známý případ se datuje do raného 18. století, kdy japonský 

obchodník Homma Munehisa použil techniku svícových grafů, která se dnes považuje 

za jeden z nejrozšířenějších grafických nástrojů. 

V moderní době je ale za zakladatele považován Charles H. Dow, který těsně 

před svou smrtí, publikoval na začátku 20. století ve Wall Street Journalu řadu článků o 

technické analýze. Později, ve 20. a 30. letech byly tyto myšlenky podrobněji rozebrány 

jeho spolupracovníky a přeformulovány v letech šedesátých. Dowova teorie je dnes 

často zmiňována mnohými předními ekonomy. 

3.4.2 Základní principy 

Technická analýza se opírá o tři základní principy: 

1) Vše je zahrnuté v ceně 

Jedná se o premisu, která říká, že všechna fundamentální data a další relevantní 

informace jsou již zahrnuty v ceně aktiva. 

                                                
2 tzv.Volume - indikátor, vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných v určitém čase 
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2) Cena se pohybuje v trendech 

Techničtí analytici věří, že cena se pohybuje v tzv. trendech, a to nahoru, dolů či 

do strany. Tato definice byla poprvé zmíněna v Dowově teorii. 

3) Historie má tendenci se opakovat 

Třetí a pravděpodobně nejdůležitější předpoklad pro fungování technické 

analýzy je ten, že všechny historické pohyby mají tendenci se opakovat. Zde je možné 

vypozorovat určitou korelaci se statistikou. Čím více historických dat jsme totiž schopni 

analyzovat, tím větší je pravděpodobnost, že podobná situace už v minulosti nastala, a 

že jsme na ni schopni adekvátně reagovat. 

3.4.3 Některé metody technické analýzy 

Každá metoda technické analýzy si klade za cíl nalezení budoucího vývoje na 

trhu. Děje se tak na základě přímého nebo nepřímého odhadu. 

Metod je v technické analýze obrovský počet a jsou velice rozmanité. Alespoň 

tři základní se pokusím krátce popsat v následující části. Rád bych zdůraznil, že většina 

těchto metod nejsou jenom teoretické poučky, ale jsou hojně používány i v praxi. 

3.4.3.1 Elliotovy vlny 

Princip Elliotových vln představil v roce 1930 účetní jménem Ralph Nelson 

Elliott. Objevil, že tržní ceny se rozkládají ve specifických vzorech, které se dnes 

nazývají Ellitovy vlny. Jako hlavní argumentace posloužilo tvrzení, že lidstvo samo o 

sobě je rytmické, tudíž jeho aktivity a rozhodnutí mohou být předvídány pomocí rytmů. 

Do značné míry se tak jedná o analýzu psychologickou, provedení je ale čistě technické. 

3.4.3.2 Fibonacciho analýza 

I když v určitých souvislostech dokresluje teorii Elliotových vln, Fibonacciho 

analýza vychází spíše z přírodních a fyzikálních zákonů, ve kterých významnou roli 

hraje číslo 1,681 (nazývané též zlatý řez). Toto číslo Fibonacci určil ze skutečnosti, že 

se lidem nejvíce líbí obdélník o poměru stran 1:1,681. Zároveň tvrdí, že nejvíce 

malířských pláten je v tomto poměru. Pomocí této analýzy můžeme pak analyzovat čas 

výskytu určitého jevu, ceny podkladového aktiva, množství kontraktů apod. 



15 

 

3.4.3.3 Gannovy techniky 

William De Gann byl obchodník s cennými papíry a sójovými boby. Od roku 

1908 byl majitelem brokerské firmy a ve 40. letech formuloval základy své teorie. 

Hledal převážně zákonitosti na různých trzích, ať už akciových nebo komoditních. 

Vytvořil nástroj technické analýzy, který je dnes známý jako Gannovy úhly. 

Jeho tržní metody jsou založeny na geometrii, astrologii a starodávné matematice. Byl 

také zastáncem myšlenky, že většina obchodníků jedná špatně, a proto bychom je měli 

sledovat a jednat opačným způsobem. 

3.4.4 Grafické metody 

V této části se budu zabývat obvyklými metodami technické analýzy, které jsou 

založeny převážně na geometrii, a které se snaží nalézt určité opakující se formace. 

3.4.4.1 Grafy 

Grafy jsou základní součástí technické analýzy. Podnět k používání těchto metod 

je zjištění určité ceny, u které se dá očekávat změna, a tedy zjištění signálu k provedení 

nákupního či prodejního příkazu. Grafů existuje celá řada, v této práci představím tři 

nejpoužívanější. 

1) Čárový graf 

Prvním grafem je graf čárový. Jeho konstrukce vychází z objemu obchodů a 

závěrečného kurzu cenného papíru za určité časové období. Čarou pak spojuje tyto 

jednotlivé body. Jedná se o základní typ grafu, široce používaný nejenom v souvislosti s 

tržním obchodováním. 
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Graf č. 2: Čárový graf 

Pramen: http://finance.yahoo.com 

2) Graf OHLC 

Jinak řečeno úsečkový nebo sloupcový. Tento graf je již ze své podstaty 

specifičtější, je totiž převážně používán na modelování tržních situací. Každá úsečka na 

grafu představuje cenový pohyb za určitou časovou jednotku. Vodorovné čáry 

představují otevírací a uzavírací cenu této seance a barva jedné úsečky potom 

znázorňuje, jestli se cena za tuto časovou jednotku pohnula směrem dolů (červená 

barva) nebo nahoru (zelená barva). Na přiloženém grafu bych zdůraznil horní řádek, kde 

jsou tyto hodnoty vypsány. Jedná se konkrétně o položky Open, High, Low, Close, tedy 

otevírací, zavírací, nejnižší a nejvyšší ceny. 

Graf č. 3: Graf OHLC 

 

 

 

 

 

 

Pramen: http://finance.yahoo.com 



17 

 

Obrázek č. 1: bližší pohled na strukturu OHLC grafu 

 

 

 

Pramen: vlastní 

3) Svícový graf 

Posledním typem grafu je graf svícový, tzv. candlestick. Tento, původně 

japonský graf, rovněž zobrazuje otevírací, zavírací, nejnižší a nejvyšší cenu. Rozdíl 

oproti grafu OHLC spočívá v tom, že je úsečka nahrazena tělem, které má různou 

barvu. Analogicky, jako u grafu předchozího, pokud je tělo zelené, cena za daný časový 

okamžik stoupla, v případě těla červeného naopak klesla. Ve své prapůvodní podobě 

byly ale svícové grafy pouze černobílé, kdy vyplněná (černá) svíce představovala 

pokles a nevyplněná (bílá) vzestup. 

Graf č. 4: Svícový graf 

Pramen: http://finance.yahoo.com 
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Obrázek č. 2: bližší pohled na strukturu svícového grafu 

 

 

 

 

Pramen: vlastní 

3.4.4.2 Grafické formace 

Grafické formace jsou určité obrazce, které vznikají na grafu ceny podkladového 

aktiva. Tato analýza spočívá v jejich rozpoznání a vyvození závěrů z jejich existence. 

Hledáme zde určitý signál, který by nám pomohl k investičnímu rozhodnutí. Analýza je 

do určité míry subjektivní, jelikož je založena pouze na pozorování grafu. Obecně pak o 

formacích platí, že čím déle se utváří, tím je vyšší pravděpodobnost, že dojde k pohybu, 

který z ní vyplývá. 

V následující kapitole představím několik základních grafických formací, a to: 

trendové čáry, hladiny podpory a rezistence, trojúhelníkové formace, vlajky, formaci 

dvojitého dna a vrcholu a formaci nazvanou hlava a ramena. 

1) Trendové čáry (trendlines) 

Trendové čáry, jinak řečeno trendlines, jsou naprosto základním nástrojem 

technické analýzy. Existuje mnoho způsobů jejich využití, často se také setkáváme s 

přidáváním vlastní invence obchodníků, například ve smyslu kombinování trendových 

čar s dalšími indikátory a formacemi. 

Teorii trendových čar jako první představil Charles Dow (zmíněný v kapitole 

3.4.1), který ve své teorii hlouběji popsal skutečnost, že trhy mají tendenci "trendovat", 

tedy neustále tvořit různě trvající tzv. býčí a medvědí trendy, kde býčím trendem je 

myšlen trend stoupající a medvědím klesající. Tyto trendy je pak možné velmi prostým 

způsobem označovat s pomocí jednoduchých čar, kterým se říká trendové čáry. 
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Trendové čáry vznikají propojením několika bodů na grafu. V rostoucích 

(býčích) trendech se čáry kreslí pod cenový graf, v případě klesajících (medvědích) 

trendů se naopak kreslí nad něj. 

Existuje mnoho způsobů, jak využít trendové čáry, ten nejzákladnější říká, že 

pokud dojde k prolomení trendové čáry, je vytvořen trend nový. Analogicky pak 

vyvodíme, že dojde-li k prolomení býčího trendu, je to signál k prodeji, a pokud se 

prolomí trend medvědí, je to signál k nákupu. 

Graf č. 5: Trendové čáry 

Pramen: vlastní 

2) Hladina podpory a rezistence (support & resistance) 

K nejdůležitějším grafickým formacím bezesporu patří hladiny tzv. podpor a 

rezistencí. Jedná se o určité body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Velmi 

zjednodušeně by se jednalo o ceny, pod kterými nechtějí obchodníci prodávat, resp. 

kolik jsou ochotni zaplatit. 

Podpora (support) je taková cena, pod kterou tedy nechce obchodník prodávat. 

Jedná se o určitou spodní hranici, kterou většina obchodníků přijala jako minimální a 

pod kterou se zdráhají prodávat. 
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Rezistence (resistance) je naopak určitý strop, tedy nejvyšší cena, jakou jsou 

obchodníci ochotni zaplatit za určitý instrument. 

Podpory i rezistence jsou velmi důležitým psychologickým bodem a je třeba je 

velmi dobře analyzovat. To však vyžaduje patřičný cit a zkušenost, je tedy dobré si před 

vlastním obchodováním projít několik desítek, až stovek grafů, abychom se naučili tyto 

hladiny rozpoznávat. 

Signály k nákupu, resp. prodeji se pak utváří, pokud graf ceny tyto hladiny 

prorazí; může se však od těchto hladin také odrazit. Často se také doporučuje 

vysledovat a označit tyto hladiny v historii grafu. Mohou totiž mít vliv na současný 

vývoj. 

Graf č. 6: Support 

Pramen: vlastní 
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Graf č. 7: Rezistence 

Pramen: vlastní 

3) Trojúhelníkové formace (triangles) 

Další velmi účinnou formací jsou formace trojúhelníkové. Jejich oblíbenost mezi 

širokým spektrem obchodníků spočívá v jejich jednoduchosti a zároveň efektivnosti. 

Trojúhelníkové formace patří do kategorie tzv. průlomových formací. Jejich 

podstata spočívá ve vyčkávání na "průlom", ze kterého velmi často vzniká výrazný 

pohyb tržní ceny. 

Do grafu se formace zakresluje pomocí trendových čar, přičemž cílem je nalézt 

takové čáry, které se sbíhají do podoby trojúhelníku. Špička takového trojúhelníku pak 

musí směřovat zleva doprava. Tuto špičku pak obchodujeme - z té totiž často vznikají 

zmíněné průlomy, vedoucí k potenciálním obchodním signálům. 

Obchodování těchto formací je pak poměrně jednoduché. Pokud se formace 

vytvoří, ke špičce trojúhelníku umístíme oba příkazy (jak na prodej, tak na nákup) a 

vyčkáme, kterým směrem se špička prolomí. Jakmile se tak stane, ztrátovou pozici 

zavřeme a necháme profitovat pouze tu správnou. 
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Graf č. 8: Trojúhelníková formace 

Pramen: vlastní 

4) Vlajky (flags) 

Vlajkové formace se nejčastěji tvoří v silných trendech a jsou velmi spolehlivou 

indikací pokračujícího trendu. Název vznikl z podoby, jakou vytvářejí po zakreslení do 

grafu. Většinou se pak utváří během několika dní a pokrývají tak pouze malý rozsah 

trhu. 

V býčím trendu nastane určitá korekce, ve které můžeme zakreslit rovnoběžné 

trendové čáry, které spojují vysoké a nízké ceny. Formace je pak potvrzena prolomením 

horní čáry, tedy té, které spojuje vysoké ceny. Zde také zadáme nákupní příkaz. 

Oproti tomu v trendu medvědím nastává určitá rostoucí formace. I zde 

zakreslujeme rovnoběžné trendové čáry, spojující vysoké a nízké ceny. Na rozdíl od 

předchozí situace však umístíme prodejní příkaz při prolomení čáry spodní. 
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Graf č. 9: Vlajka do nákupní pozice 

Pramen: vlastní 

Graf č. 10: Vlajka do prodejní pozice 

Pramen: vlastní 

5) Dvojitý vrchol a dvojité dno (double top & double bottom) 

K dalším, velmi účinným strategiím, patří formace dvojitého vrcholu, resp. 

dvojitého dna. Jedná se o nepříliš často se vyskytující formaci, zato relativně 

spolehlivou s výrazným potencionálem zisku pro investora. 
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Základem této strategie je především psychologie obchodníků na finančních 

trzích. Stěžejní filosofií je skutečnost, že pokud cena vytvoří druhý vrchol nebo dno, 

které již nepřekoná, je to s největší pravděpodobností signál k tomu, že obchodníci 

odmítají obchodovat za vyšší, resp. nižší cenu. Můžeme tedy očekávat obrat trendu a 

potencionální signály ke vstupu do trhu. 

Graf č. 11: Double top 

Pramen: vlastní 

Graf č. 12: Double bottom 

Pramen: vlastní 
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6) Formace hlava a ramena (head and shoulders) 

Tato formace patří k trochu složitějším, nicméně zůstává otázkou tréninku, jak 

dokonale je rozpoznána. Svým tvarem připomíná horní část lidského těla, zejména 

hlavu a obě ramena. 

Technika spočívá v tom, že se nakreslí trendové čáry, které tento tvar 

připomínají a spodní část "ramen" se ještě propojí tzv. potvrzovací linií. Ta pokud 

protne pravou část ramene, dává signál k prodeji daného instrumentu. K této formaci 

existuje také formace inverzní. Ta analogicky vzniká, pokud jsou hlava a ramena 

převráceny vzhůru nohama a dává pak signál k nákupu. 

Graf č. 13: Hlava a ramena 

Pramen: vlastní 

3.4.5 Technické indikátory 

Kromě různých grafických metod, které se snaží benefitovat převážně z tržní 

ceny, existuje řada dalších indikátorů, které napomáhají obchodníkům při jejich 

rozhodování. Tyto, většinou matematicko-statistické metody jsou založeny na různých 

výpočtech z historických dat, kdy se snaží předpovědět další pohyb daného instrumentu. 

Jelikož tyto indikátory pouze doplňují vývoj ceny, používají se jako doplněk k ceně 

grafu.  
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Existují dvě skupiny těchto ukazatelů, a to: 

 Trendové 

 Oscilátory 

Trendové indikátory slouží k rychlému určení trendu a to tak, že jednoduše 

vykalkulují data pomocí určitého matematického vzorce a vytvoří křivku, jejíž směr, 

tvar, délka, hodnota a jiné parametry slouží ke zhodnocení kvality trendu. 

Nejznámějšími a zdaleka nejpoužívanějšími trendovými indikátory jsou různé variace 

klouzavých průměrů. 

Oscilátory pak slouží k určení síly a rychlosti jakými se ceny pohybují. Jsou 

postaveny na principu, že síla pohybu může být změřena a díky tomu můžeme určit 

rychlost nebo směr cenové změny. Na rozdíl od trendových indikátorů nám dávají 

indikaci změny ceny před tím, než se stane.  

V této části představím několik základních indikátorů, které jsou hojně 

používány mezi obchodníky po celém světě. Bude se jednat o klouzavé průměry, 

oscilátor RSI a Volume. Zařadím tak do této skupiny jak indikátory trendové, tak ty, 

které se snaží předpovědět obrat tržního vývoje. 

1) Klouzavé průměry (Moving Averages) 

Klouzavé průměry jsou trendové technické indikátory, které ukazují průměrnou 

cenu instrumentu za určité časové období. Jak se cena instrumentu v čase mění, 

dopočítává se také klouzavý průměr, který tak roste či klesá. Vyhlazuje potom průběh 

ceny určitého podkladového aktiva a díky tomu můžeme snadněji pozorovat trend. 

Existuje mnoho druhů klouzavých průměrů, které se od sebe liší výpočetním 

algoritmem. K těm základním patří: Aritmetický, Exponenciální, Vyhlazený a Lineárně 

vážený. Tyto průměry počítáme pro sérii hodnot určitých cen uspořádaných v čase, 

které tak tvoří potřebnou časovou řadu. Lze je počítat pro několik různých hodnot 

jednoho časového úseku, konkrétně pro hodnoty open, high, low, close a volume. 

Klouzavé průměry se ale mohou lišit, i pokud jsou stejného typu. Přiřazují se jim 

totiž různé váhové koeficienty, například u exponenciálního klouzavého průměru mají 
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poslední hodnoty větší váhu, než hodnoty starší a více tak ovlivňují daný průměr za 

určitou časovou periodu. 

Nejzákladnější přístup, jak klouzavé průměry interpretovat, je srovnání s kurzem 

instrumentu. Pokud je cena nad průměrem, jedná se o rostoucí trend, tedy o nákupní 

signál. Pokud je naopak pod ním, jedná se o signál prodejní. Variant jak obchodovat 

tyto průměry je ale bezpočet, na následujícím obrázku představím jednoduchý systém, 

který je založen na překřížení exponenciálního klouzavého průměru s cenou akcie. 

Graf č. 14: Klouzavý průměr 

Pramen: vlastní 

2) Oscilátor RSI (Relative Strenght Index) 

Tento technický indikátor se řadí do skupiny tzv. oscilátorů. Sleduje kurs 

finančního instrumentu a nabývá hodnot od 0 do 100. Pokud jeho hodnota klesne pod 

30, jedná se o signál k nákupu, kdy je trh přeprodán a lze očekávat obrat trendu. 

Hodnota 70 pak poukazuje na překoupenost trhu a dává signál k prodeji. 

RSI je velice oblíbenou pomůckou mezi obchodníky a lze ji, stejně jako 

klouzavé průměry, aplikovat na různé trhy a dále přizpůsobovat. Také existuje mnoho 

metod jak tohoto indikátoru využít, v následující ukázce představím tu základní, 

zmíněnou v předešlém odstavci. 
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Graf č. 15: RSI 

Pramen: vlastní 

3) Volume 

Volume, nebo také česky objem obchodů, je jednoduše indikátor vyjadřující 

celkové množství kontraktů zobchodovaných v rámci specifického časového úseku. 

Jinými slovy, hodnota volume nám říká, jak moc se v daný okamžik obchodovalo - 

vysoká hodnota znamená, že proběhlo mnoho obchodů a naopak. 

Tento indikátor je velice užitečný, pokud očekáváme změnu trendu. Jak trend 

spěje ke svému konci, aktuální skupina obchodníků, která daný trend táhne, oslabuje, 

klesá jejich aktivita, snižuje se objem obchodů, a tedy i indikátor Volume. Když se 

trend obrátí a dochází pak ke zvýšení tohoto indikátoru, naznačuje to, že obchodníci 

jsou ochotni tlačit cenu instrumentu ve směru nového trendu a je tedy pravděpodobné, 

že tento nový trend bude pokračovat. Obchodníci tak získávají větší jistotu při 

investování. 
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Graf č. 16: Volume 

Pramen: vlastní 

 

3.5 Porovnání jednotlivých analýz 

3.5.1 Fundamentální analýza 

Časové hledisko: převážně dlouhodobé. 

Základní metody: analýza firmy, oboru a makroekonomického prostředí. 

Základní filosofie: kauzalita, tj. existují cenotvorné faktory, determinující vnitřní cenu. 

Praktické využití: rozhodování o tom, CO OBCHODOVAT. 

 

3.5.2 Psychologická analýza 

Časové hledisko: převážně krátkodobé. 

Základní metody: předpovídání budoucí celkové změny chování investorů. 

Základní filosofie: předvídatelnost průměrného lidského chování, resp. masy investorů. 

Praktické využití: sestavení prognóz typu: CO BUDOU DĚLAT OSTATNÍ? 

 

3.5.3 Technická analýza 

Časové hledisko: krátkodobé i dlouhodobé. 

Základní metody: Predikce budoucího vývoje cen na základě historických dat. 

Základní filosofie: vývoj faktorů z historického hlediska. 

Praktické využití: rozhodování o tom, KDY OBCHODOVAT. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole se budu věnovat aplikaci teoretických poznatků do praxe. Vyberu 

několik největších společnosti (podle tržní kapitalizace) z akciového indexu S&P 500 

tak, aby každá společnost zahrnovala jeden oborový sektor. Na cenovém vývoji těchto 

akcií pak budu demonstrovat znalosti, které čtenář nasbíral při studiu teoretického 

úvodu této práce, a pokusím se přidat vlastní praktické tipy, které jsem získal studiem 

odborné literatury, návštěvou seminářů a vlastním zájmem o trh. 

K analýze tedy použiji následující společnosti: 

 Exxon Mobil Corp. (materiálový sektor) 

 General Electric Co. (sektor konglomerátů) 

 Johnson & Johnson (sektor zdravotní péče) 

 JPMorgan Chase & Co. (finanční sektor) 

 Microsoft Corp. (technologický sektor) 

 Wal-Mart Stores Inc. (spotřebitelský sektor) 

Všechny tyto společnosti patří ve svém oboru k nejvýznamnějším a považuji je 

za dobré příklady, jak předvést technickou analýzu na průběhu jejich tržní hodnoty. 

 

4.1 Exxon Mobil Corp. 

Exxon Mobil je americká ropná a plynná korporace. Je to světově největší 

burzovně obchodovaná společnost - a to jak v měřítku tržní kapitalizace, tak v zisku. V 

současné době vlastní 38 ropných rafinérií, zaměstnává přes 100 tisíc pracovníků a 

denně vyprodukuje přes 6 milionů barelů ropy. 

 Při pohledu na měsíční graf této společnosti, můžeme vypozorovat několik již 

známých grafických a technických formací, které jsem si dovolil označit na obrázku 

níže, a které rozeberu podrobněji.  

 Na konci roku 2002 lze pozorovat, jak indikátor RSI stoupl ze své nízké úrovně 

a překročil hodnotu 30 (viz označení 1), což znamenalo signál pro vstup do nákupní 
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pozice. Tento signál byl později ještě podpořen exponenciálním klouzavým průměrem, 

který překřížil cenu směrem vzhůru a dal tak další nákupní signál (viz označení 3). 

 V případě skutečného vstupu do nákupní pozice byla investice do této 

společnosti velmi zisková. Otázkou však zůstává, kdy z takovéto pozice vystoupit a 

realizovat zisk. Některé signály o překoupenosti akcie dával již indikátor RSI v průběhu 

roku 2005 až do roku 2007. V tu dobu totiž sestupoval z vysokých, tedy překoupených, 

hodnot a překračoval hranici 70 bodů směrem dolů, což investorům naznačovalo 

prodejní signál (viz označení 2). 

 Jako další prodejní signál se pak projevila kombinace trendových čar a 

klouzavého průměru. Cena akcie totiž prolomila dlouhodobou trendovou čáru a zároveň 

překřížila klouzavý průměr. To mohl být pro investory signál, že je čas na realizaci 

zisků, a že další držení akcie by bylo příliš rizikové (viz označení 4). 

Graf č. 17: Exxon Mobil Corp. (měsíční graf) 

Pramen: vlastní 

Z této analýzy tedy plyne, že indikátor RSI dokázal předpovědět vstup do trhu s 

poměrně velkou přesností, kdy klouzavý průměr byl o něco pomalejší. Trendová čára 

pak velmi přesně určila, že současný trend je u konce. Bylo tedy velmi dobré tyto 

indikátory zkombinovat a potvrdit si tak svoje dlouhodobé investiční tvrzení. 
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4.2 General Electric Co. 

General Electric Company je americký nadnárodní konglomerát založený 

Thomasem Edisonem v roce 1878, který se převážně zaměřuje na sektor technologií a 

služeb. V roce 2008 patřila tato společnost k deseti největším na světě. 

Z měsíčního grafu zjistíme, že společnost v poslední době zažívá obrovský 

propad investičního kapitálu. Už od roku 2003 se cena výrazněji nepohnula a doslova 

"ležela" na klouzavém průměru (viz označení 1). V roce 2006 investoři pak odmítli 

prodávat za nižší cenu než přibližně 32$ a vznikla tak hranice podpory (supportu), která 

se udržela několik dalších let (viz označení 2). A možná to byl právě proražený support 

(viz označení 3), který šel ruku v ruce s finanční krizí a způsobil pak propad kapitálu o 

téměř 90% během jednoho roku. Hladina této podpory byla totiž velmi silná a mohla 

výrazným způsobem ovlivnit investory při zvažování svého rizika. 

V tomto grafu bych také upozornil na možné brzké prolomení trendové čáry a 

hodnoty RSI (viz označení 4), což by mohlo znamenat obrat trendu a tedy nákupní 

signál s obrovským růstovým potencionálem.  

Graf č. 18: General Electric Co. (měsíční graf) 

Pramen: vlastní 
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Z těchto poznatků tedy vyplývá, že pokud cena "leží" na klouzavém průměru, je 

dobré znovu zvážit svoje rozhodnutí. Hladina podpory pak může být velmi spolehlivým 

nástrojem při určování nového směru trhu, pokud je právě takto nejistý. 

4.3 Johnson & Johnson 

Celosvětová farmaceutická firma Johnson & Johnson byla založena v roce 1886. 

Běžně se objevuje mezi nejúspěšnějšími firmami, například v žebříčku magazínu 

Fortune nebo jako nejrespektovanější firma v Barron's Magazine. V současné době 

vlastní přes 250 dceřiných společností ve více než 57 státech, přičemž jejich produkty 

jsou prodávány téměř po celém světě. 

Jako příklad jsem si připravil denní graf, kde je zobrazen aktuální vývoj akcie 

této společnosti. Jako první bych zmínil vlajku do nákupní pozice (viz označení 2), 

která na začátku tohoto roku představovala signál k nákupu akcie. Toto tvrzení bylo 

navíc podpořené klouzavým průměrem. Signál se ale ukázal jako falešný, jelikož za 

několik dní narazila cena na silnou rezistenci (viz označení 3), kdy většina investorů 

odmítla nakupovat za vyšší ceny. Pokud obchodník nevystoupil z trhu, dost možná ho 

pak čekala vysoká ztráta - v únoru došlo totiž k obrovskému propadu tržní hodnoty. 

Po tomto poklesu se ale začaly objevovat první nákupní signály, konkrétně 

přeprodané RSI (viz označení 1) a proražení trendové čáry společně s klouzavým 

průměrem (viz označení 4). Měsíc březen tedy představoval další nákupní příležitosti.  

Bohužel, stejně jako v předchozím případě, cena narazila na silnou rezistenci 

(viz označení 5). V dalším průběhu dokonce tato rezistence vytvořila dvojitý vrchol (viz 

označení 6), který znovu posunul cenu směrem dolů. 

V současné době cena s největší pravděpodobností otestuje tento dvojitý vrchol, 

kdy při jeho proražení směrem vzhůru lze očekávat výrazný pohyb a bylo by tedy dobré 

vstoupit do nákupní pozice. Pokud k proražení nedojde, vytvoří se vrchol trojitý, který 

znovu způsobí další propad ceny. 
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Graf č. 19: Johnson & Johnson (denní graf) 

Pramen: vlastní 

Z této analýzy jsme tedy zjistili, že obchodní signály nejsou vždy přesné. Selhala 

jak vlajková formace, tak klouzavý průměr. Zde bych poprvé zmínil otázku řízení 

peněz
3
. Pokud totiž investor zanechá pozici bez sledování dalšího vývoje, může to vést 

ke katastrofálním následkům pro jeho účet. Je rozdíl, pokud přijme malou ztrátu (tzv. 

stop-loss
4
), vystoupí z trhu a počká si na další příležitosti, nebo naopak nechá ztrátu 

přerůst do obrovských rozměrů ve víře, že se cena otočí. Na tomto příkladě bych tedy 

upozornil na provázanost technické analýzy s analýzou psychologickou a důležitost 

řízení peněz. 

4.4 JPMorgan Chase & Co. 

Společnost JPMorgan Chase & Co. patří k nejstarším finančním institucím na 

světě. Byla založena v roce 1799 a vlastní aktiva ve výši 2,3 bilionu dolarů, což z ní 

dělá největší bankovní společnost na světě. Dnes má miliony klientů převážně v USA, 

společně s korporátními, institucionálními a vládními klienty. 

Pro analýzu této společnosti jsem vybral týdenní graf současného vývoje. Podle 

mého názoru totiž zajímavě vykresluje aktuální situaci ve finančním sektoru. 

                                                
3 v angličtině nazýváno money-management. Jedná se o systém plánování a exekuování obchodů s 

vyšším potencionálem zisku, než je předem stanovený risk. 
4 předem definovaná částka, kterou je investor ochoten akceptovat jako ztrátu, a kde vystupuje z trhu. 
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Jako první bych zmínil tři vlajky do nákupní pozice (viz označení 1). Ač 

všechny tyto signály byly krátkodobě ziskové, z dlouhodobého hlediska se jednalo o 

spíše ztrátové pozice. Tyto vlajky pak zajímavě znázorňují nejistotu a volatilitu
5
 trhu, 

ještě před samotnou finanční krizí. Stejnou nejistotu lze pozorovat i u klouzavého 

průměru, který, stejně jako v příkladu společnosti General Electric, "leží" na ceně akcie. 

Dále bych se zaměřil na dvojité, resp. trojité vrcholy (viz označení 2 a 3). Z 

tohoto vývoje můžeme pozorovat, že se investoři několikrát pokoušeli o překonání této 

rezistentní hladiny, avšak neúspěšně. Pokaždé to pak představovalo nové poklesy, v 

případě poklesu z trojitého vrcholu poklesy velmi významné. 

Nakonec bych poukázal na situaci označenou jako (4), kde dochází ke změně 

aktuálního vývoje. Cena zde proráží trendovou čáru, která má počátek v poklesu v 

trojitém vrcholu a jak je zatím vidět, cena se opravdu v tomto místě odrazila a pokračuje 

ve vzestupném trendu. Na stejném místě je pak překřížen klouzavý průměr. Otázkou 

zůstává, zdali tento trend bude pokračovat dále, aby znovu otestoval zmíněný trojitý 

vrchol, nebo nastane další korekce směrem dolů. 

Graf č. 20: JPMorgan Chase & Co. (týdenní graf) 

Pramen: vlastní 

                                                
5 nestálost, těkavost či kolísání ceny aktiva nebo jeho výnosové míry. 
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Z této situace lze tedy vycítit nejistotu ve finančním sektoru, který se tak stává 

velmi rizikovou záležitostí pro investování. Navíc, stejně jako v předchozím případě, se 

vlajkové formace ukázaly jako nepříliš ziskové, pokud jsou použity bez kvalitního 

systému řízení peněz. 

4.5 Microsoft Corp. 

Microsoft Corporation je americká nadnárodní počítačová korporace, která 

vyvíjí a vyrábí široké spektrum softwarových a hardwarových produktů. Byla založena 

v roce 1975 a dnes má dominantní podíl na trhu s operačními systémy. Bývalý ředitel 

společnosti, Bill Gates, byl magazínem Forbes několikrát prohlášen za nejbohatšího 

člověka světa. 

K další analýze použijeme týdenní graf, který zobrazuje průběh ceny společnosti 

za poslední období. 

Jak je z grafu patrné, korporace Microsoft je za poslední týdny v dlouhodobém 

sestupném trendu, který byl patrný ještě před vypuknutím finanční krize. Na tomto 

místě bych rád směřoval čtenářovu pozornost na důležitost fundamentální analýzy, která 

by příčiny tohoto poklesu dokázala jistě podrobněji popsat. V minulém roce se totiž 

společnost potýkala s několika problémy (žaloby, nespokojenost s Windows Vista 

apod.), které v technická analýza ve své podstatě nezohledňuje, jelikož se zabývá pouze 

historickými cenami. 

Na začátku je vidět překoupené RSI  (viz označení 1), které představuje signál k 

nákupu. Oscilátor tak ještě před klouzavým průměrem (viz označení 2) dává najevo, že 

se cena bude pohybovat směrem dolů. Tomu se tak opravdu stalo a tento pohyb 

představoval již zmíněný dlouhodobý sestupný trend. 

Jak již bylo popsáno v předchozí části, pokud cena "leží" na klouzavém 

průměru, představuje to pro obchodníky určitou nejistotu, jelikož není jasně stanovený 

trend. Tato situace nastala také v tomto grafu a dovolil jsem si ji označit jako (3).  

Nakonec bych se rád pozastavil nad neprolomenou dlouhodobou trendovou 

čárou (4). Cena akcie společnosti Microsoft se totiž nedokázala dostat přes tuto linii a je 
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pravděpodobné, že se o to pokusí v následujících týdnech. Proražení této linie by pak 

mohlo znamenat obrat trendu směrem vzhůru, a tedy příležitost k exekuci nákupního 

signálu. 

Graf č. 21: Microsoft Corp. (týdenní graf) 

Pramen: vlastní 

Po analýze toho grafu můžeme říci, že oscilátor RSI byl v předpovídání změny 

trendu znovu rychlejší než klouzavý průměr. To také vychází z jeho podstaty, jelikož se 

oscilátory převážně zaměřují na zachycování nových trendů, zatímco trendové čáry mají 

vykreslovat trend stávající. Připomenul bych také důležitost fundamentální analýzy, 

která je výborným doplňkem k analýzám ostatním. 

4.6 Wal-Mart Stores Inc. 

Jako poslední společnost k analýze jsem si vybral Wal-Mart Stores Inc. Jedná se 

o americkou korporaci založenou v roce 1962, která vede obrovské obchodní řetězce. 

Společnost Wal-Mart Stores Inc. je také největším soukromým zaměstnavatelem na 

světě. 

K této analýze jsem vybral denní graf průběhu firemních akcií, který zobrazuje 

vývoj v aktuálním období. 
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Jako první bych uvedl přeprodaný indikátor RSI (viz označení 1), který na 

přelomu února upozorňuje na možnosti vstupu do trhu v nákupní pozici. Tento signál je 

potvrzen jak klouzavým průměrem, tak dvojitým dnem (viz označení 2), které se 

vykreslí později. Bohužel se ale jedná o korekci, která vrátí případné zisky na téměř 

nulovou úroveň. 

Jako další se pak vytvořila vlajková formace (viz označení 3), která poskytla 

další falešný vstup do trhu. Následuje totiž velmi silný support (viz označení 4). 

Obchodníci na trhu se v tuto dobu tedy rozhodli, že pod cenu 47$ nebudou akcie 

prodávat a vznikla tak poměrně silná hladina podpory. 

Od této hladiny se ale cena úspěšně odrazila a následoval trend, který jsem 

znázornil pomocí trendové čáry. Tato, a další trendová čára pak velmi spolehlivě určila, 

kdy je současný trend u konce a je dobré vystoupit se ziskem z trhu (viz označení 5).  

Graf č. 22: Wal-Mart Stores Inc. (denní graf) 

Pramen: vlastní 

V tomto rozboru jsme tedy znovu zjistili, že indikátor RSI dokáže rychleji 

předpovědět změnu ceny než klouzavý průměr, nicméně je třeba u něj vyloučit určité 

neplatné signály. Dále jsme se seznámili se skutečností, že vlajková formace vystihla 

další korekci a bez systému řízení peněz by byla ztrátová. V případě praktického použití 

tomu tedy musíme přizpůsobit náš obchodní systém. 



39 

 

5 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se snažil popsat metody technické analýzy na 

kapitálových trzích a implementovat je do praxe tak, aby byl čtenář schopen vlastního 

investičního úsudku při vybírání akcií. Ten měl být především založen na znalostech 

získaných ze studia této práce.  

V první části jsem se zaměřil především na obecné charakteristiky jednotlivých 

tržních mechanismů, které jsou nutné pro základní pochopení dané problematiky. Tu 

jsem posléze rozvedl v teoretické části. Ta obsahovala kromě technické analýzy i 

analýzu fundamentální a psychologickou, z důvodu lepšího pochopení této oblasti jako 

celku. Tyto metody jsem pak na konci teoretické části stručně porovnal. 

Technické analýze jsem ale věnoval největší pozornost, jelikož na základě těchto 

metod jsem pak přistupoval k části praktické. Převážně jsem se zaměřil na elementární 

grafické postupy a technické indikátory, které jsem také doplnil o názorné grafické 

ukázky. 

Praktická část se pak zabývala demonstrováním těchto postupů na aktuálním 

průběhu tržních cen. Jako hlavní společnosti k analýze jsem vybral nejvýznamnější 

akcie z indexu S&P 500, a to dle hlediska tržní kapitalizace. Společnosti jsem se snažil 

vybrat takovým způsobem, aby každá zahrnovala jiný oborový sektor a nestalo se tak, 

že budu analyzovat několik podobných institucí. 

Z praktické části pak plyne několik zajímavých poznatků. 

 Jako první bych zmínil důkaz, že oscilátory dokáží rychleji předpovědět obrat 

trendu, než indikátory trendové, které spíše vykreslují právě probíhající tendence. Ve 

většině případů byl totiž oscilátor RSI rychlejší než klouzavý průměr. Tato část by se 

pak dala rozšířit například do diplomové práce, pokud přidáme statistické elementy a 

použijeme větší vzorek dat. 

Dále jsme zjistili, že technická analýza je značně provázána s ostatními 

analýzami. Při investičním rozhodování je tedy dobré brát ohled na fundamentální a 

psychologické údaje. Tyto údaje pak mohou být velmi dobrým doplňkem obchodních 
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tezí; v některých případech dokonce jejich základem. Zde existuje také prostor na 

rozšíření této práce, kdy by se větší váha přikládala i jiným faktorům.  

Z práce také plyne zjištění, že ne všechny signály, které dává technická analýza, 

jsou přesné. V několika případech se stalo, že byl signál falešný, a že při skutečném 

vstupu do trhu by obchodník realizoval ztrátu. Tomu se v určitých situacích dalo 

vyhnout, pokud by se obchodní signál podpořil dalšími indikátory, analýzami nebo 

systémem řízení peněz. Zde bych ale upozornil, že takovýto zásah do systému nemusí 

mít naprosto žádoucí výsledky. Příliš velké množství různých indikátorů, tedy různých 

signálů, může způsobit spíše zmatek; jeden indikátor bude totiž dávat signál k prodeji, 

zatímco ten druhý k nákupu. Je tedy na samotném obchodníkovi, jak si daný systém 

postaví, aby vyhovoval jeho požadavkům. 

Obchodování na kapitálových trzích je velice rozsáhlá oblast a trvá nějaká čas, 

než se obchodníci naučí v trhu pohybovat. I zde platí známé Paretovo pravidlo, které 

říká, že 80% obchodníků je ztrátových a pouze 20% ziskových. Někteří odborníci 

dokonce věří, že tento poměr je ještě významnější. Tato práce tedy měla za úkol popsat 

základní postupy, konkrétně ty technicko-analytické, od kterých je možné se odrazit a 

pohybovat se tak mezi zmíněnými 20% úspěšných. 
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