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ABSTRAKT 

Předložená disertační práce zkoumá potenciál využití skóre sentimentu extrahovaného 

z textových dat společně s historickými daty o akciovém indexu ke zlepšení výkonnosti 

predikce na akciovém trhu prostřednictvím vytvořeného modelu expertního systému. 

Vzhledem k tomu, že velké množství textových dokumentů souvisejících s financemi, 

které zveřejňují jak profesionální, tak amatérští investoři, nejen na online sociálních 

sítích, by mohly mít dopad na vývoj akciových trhů, je zásadním úkolem analyzovat 

finanční texty zveřejněné různými uživateli a zejména z nich extrahovat sentiment. V této 

práci je sentiment investorů získán z online finančních zpráv a příspěvků zveřejněných 

na finanční sociální platformě StockTwits. Skóre sentimentu je stanoveno pomocí 

hybridního přístupu kombinující modely strojového učení s učitelem a neuronových sítí, 

přičemž ke klasifikaci polarity sentimentu je využito vícero lexikonů pozitivních 

a negativních slov. Je analyzován vliv skóre sentimentu na akciový trh prostřednictvím 

kauzality, kointegrace a koherence. V disertační práci je navržen model expertního 

systému založený na metodách fuzzy logiky. Fuzzy logika poskytuje pozoruhodné 

vlastnosti při práci s vágními, nepřesnými či nejasnými údaji a je schopna se lépe 

vypořádat s chaotickým prostředím na akciových trzích. V nedávných vědeckých 

studiích na popularitě získává vyšší úroveň fuzzy logiky, která je označována jako type-

2 fuzzy logika. Oproti klasické type-1 fuzzy logice, je tento vyšší typ schopen mezi 

zdvojené funkce členství integrovat určitou úroveň nejistoty. Tento typ expertního 

systému je ovšem v předmětné problematice predikce akciového trhu s využitím 

extrahovaného sentimentu investorů značně opomíjen. Z toho důvodu je v disertační 

práci zkoumán potenciál využít a výkonnost type-2 fuzzy logiky. Konkrétně je vytvořeno 

několik type-2 fuzzy modelů, které jsou trénovány na historických datech akciového 

indexu a skóre sentimentu investorů za období 2018-2020. Vytvořené modely jsou 

posouzeny k měření výkonu predikce bez sentimentu i s integrací sentimentu investorů. 

Následně je na základě vytvořeného expertního modelu stanovena investiční strategie 

a sledována jeho ziskovost. Výkonnost predikce fuzzy modelů je komparována 

s výkonností několika srovnávacích modelů, včetně SVM, k-NN, naivního Bayes 

a dalších. Z experimentů vyplynulo, že modely fuzzy logiky jsou schopny vhodným 

nastavením funkcí členství a nejistoty v nich obsažených vylepšit predikci a jsou schopny 

konkurovat klasickým modelům predikce, které jsou standardně využívané ve 

výzkumných studiích. Vytvořený model by měl také sloužit jako nástroj pro podporu 

investičního rozhodování individuálním investorům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The presented dissertation examines the potential of using the sentiment score extracted 

from textual data with historical stock index data to improve the performance of stock 

market prediction through the created model of the expert system. Given the large number 

of financial-related text documents published by both professional and amateur investors, 

not only on online social networks that could have an impact on real stock markets, but it 

is also crucial to analyze and in particular extract financial texts published by different 

users. investor sentiment. In this work, investor sentiment is obtained from online 

financial reports and contributions published on the financial social platform StockTwits. 

Sentiment scores are determined using a hybrid approach combining machine learning 

models with the teacher and neural networks, with multiple lexicons of positive and 

negative words used to classify sentiment polarity. The influence of sentiment score on 

the stock market through causality, cointegration and coherence is analyzed. The 

dissertation proposes a model of an expert system based on fuzzy logic methods. Fuzzy 

logic provides remarkable features when working with vague, inaccurate or unclear data 

and is able to deal with the chaotic environment of stock markets. In recent scientific 

studies, it has gained in popularity a higher level of fuzzy logic, which is referred to as 

type-2 fuzzy logic. Unlike the classic type-1 fuzzy logic, this higher type is able to 

integrate a certain level of uncertainty between the dual membership functions. However, 

this type of expert system is considerably neglected in the subject issue of stock market 

prediction using the extracted investor sentiment. For this reason, the dissertation 

examines the potential to use and the performance of type-2 fuzzy logic. Specifically, 

several type-2 fuzzy models are created. which are trained on historical stock index data 

and sentiment scores extracted from text data for the period 2018-2020. The created 

models are assessed to measure the prediction performance without sentiment and with 

the integration of investor sentiment. Subsequently, based on the created expert model, 

the investment strategy is determined, and its profitability is monitored. The prediction 

performance of fuzzy models is compared with the performance of several comparison 

models, including SVM, KNN, naive Bayes and others. It has been observed from 

experiments that fuzzy logic models are able to improve prediction by appropriate setting 

of membership and uncertainty functions contained in them and are able to compete with 

classical expert prediction models, which are standardly used in research studies. The 

created model should serve as a tool to support investment decisions for individual 

investors. 
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Úvod
Finanční trhy zaujímají v současné společnosti významné postavení. Úspěšné před-
povídání cenových pohybů finančních instrumentů může potenciálně zabránit škod-
livým dopadům, které by mohla čekající finanční krize mít. Cílem investování je
především zisk, který motivuje investory ke vzdání se části svých peněžních pro-
středků a investovat je s vidinou toho, že se jim za určitý čas vrátí větší objem
peněžních prostředků než investovali. Tento prospěch plynoucí z investování má vý-
znam nejen pro samotné investory, ale potažmo i pro ekonomiku jako celek. Zejména
akciové trhy vykazují vysokou míru chaotičnosti, nenadálých pohybů a jejich vývoj
je předmětem zájmu mnoha výzkumů, jak popisuje Sezer a Ozbayoglu (2018). Pro-
gnóza vývoje cen akcií se těší velké oblibě pouze na základě technické a fundamen-
tální analýzy dat. Číselná data časových řad však obsahují pouze událost a nikoli
příčinu, proč k ní došlo, zatímco textová data vykazují bohatší informace. Jeden
z nejvýznamnějších aspektů, které ovlivňují chování lidí, pochází z hromadných sdě-
lovacích prostředků, resp. z vnímání událostí, které jsou dennodenně prezentované
v médiích. Lze tudíž konstatovat, že ceny akcií jsou ovlivňovány jak publikovanými
fundamentálními informacemi, tak myšlenkovými pochody v hlavách jednotlivých
účastníků trhu (které obvykle nevznikají racionálně). Texty mohou vyjadřovat jak
fundamentální fakta (racionalita), tak emoce a názory lidí (iracionalita) a lze tak
zkoumat, jaký vliv má (i)racionalita investorů na akciový trh, jak poznamenává
Bustos a Pomares-Quimbaya (2020). Tyto dva vlivy se prolínají a působí současně.
K tomuto účelu je ovšem nezbytné navrhnout vhodný expertní systém, který je
schopen integrovat sentiment extrahovaný z textových dat vyjadřující pozitivní či
negativní názory, postoje a emoce účastníků na trhu, a tím usnadnit jejich investič-
ního rozhodování poskytnutím vhodného modelu pro prodporu rozhodování, který
je schopen identifikovat ziskové příležitosti na akciovém trhu.

6



1 Teoretické pozadí disertační práce
1.1 Finanční pozadí
„Není nic bolestivějšího než přihlížet burzovnímu vzestupu a nebýt při tom. Bolí to

dokonce víc než koupit akcie a prodělat.“

— Kostolany (2000)

Finanční trhy jsou jedním z nezastupitelných prvků soustavy tržní ekonomiky, or-
ganickou součástí její struktury. Na finančních trzích dochází k transferu disponibil-
ních peněžních prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním. Jinými
slovy lze finanční trh popsat jako systém různých institucí a finančních instrumentů,
pomocí nichž lze přesouvat kapitál od subjektů, kteří mají v daný moment nadby-
tek finančních prostředků, k těm, které v daný moment mají nedostatek finančních
prostředků, a to na základě poptávky a nabídky. Finanční trh je tak nezbytnou
podmínkou pro fungování každé tržní, resp. smíšené ekonomiky. Jeho zásadní vý-
znam spočívá ve schopnosti efektivně alokovat finanční prostředky na tržní bázi.
Finanční trhy přímo ovlivňují bohatství jednotlivců, chování firem a domácností
a přispívá k cykličnosti ekonomiky. Předmětem zájmu této disertační práce je trh
akciový, neboť se jedná o nepostradatelnou součást finančního systému, který pod-
poruje ekonomický růst (Mamun a kol., 2018). Rozvoj akciového trhu v ekonomice
může zajistit lepší rozdělení zdrojů alespoň dvěma různými způsoby. První snižuje
náklady na informování investorů o investičních projektech navržených společnostmi
(King a Levine, 1993). Zadruhé, akciové trhy hrají rozhodující roli při ochraně zájmů
investorů šířením a sdružováním rizik. To umožňuje investorům a firmám přijímat
vhodná investiční rozhodnutí (Mamun a kol., 2018). Akciové trhy jsou většinou
reprezentovány akciovými indexy. Indexy akciového trhu jsou měřítkem cenové vý-
konnosti akciových portfolií, která jsou vytvořena tak, aby představovala akciový
trh jako celek nebo konkrétní segment trhu dle Darškuvienė (2010). Z toho vyplývá
naléhavost přesné predikce vývoje akciového trhu, které je reprezentován akciovým
indexem.

Behaviorální finance
“People in standard finance are rational. People in behavioral finance are normal.”

—Statman (2014)

Hypotéza efektivního trhu je založena na myšlence, že většina investorů je při zpra-
cování informací racionální. Behaviorální finance naopak studují, jak lidé nedosahují
tohoto ideálu ve svých rozhodnutích a jak jsou trhy do určité míry neefektivní. Beha-
viorální finance vyšetřují jemné aspekty a interakce v lidském mozku, čelí nejistotě
při přijímání ekonomických rozhodnutí. Nejběžnější lidské vlastnosti (strach, hněv,
chamtivost) kladou značný důraz na naše rozhodování o penězích. Intelekt (ucho-
pení situace), rozum (dlouhodobé důsledky provedené akce) a emoce (s ohledem na
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postup) spolu souvisejí; jsou prameny za lidským rozhodnutím. Dle Oprean a Ta-
nasescu (2014) investoři provádějí iracionální transakce a jejich iracionální reakce
mohou vést k abnormálním výnosům a objemu obchodů. Vědci naznačují, že nálada
výrazně ovlivňuje úsudek a rozhodování a následně mění chování investorů. Nálada
nebo psychologický stav investorů při rozhodování mohou ovlivnit jejich preference,
hodnocení rizik a racionální kogitace a nakonec i jejich investiční rozhodnutí.

Vliv sentimentu investorů na rovnovážné ceny aktiv a jejich výnosy ovšem stále
zůstává otevřenou výzvou dle Shu (2010), Rezaei a Elmi (2018). Proto se proces
formování názoru a jeho dopadové faktory stávají předmětem zájmu při průzkumu
akciového trhu. Je zřetelné, že ve srovnání s institucionálními investory s více in-
formacemi a vyspělejším investičním chováním je pro jednotlivé investory obtížnější
být racionální, když čelí masivním informacím týkajícím se akcií. Pravděpodobně
tedy mají sklon řídit se názorem ostatních a mají zjevnější proces šíření sentimentu.
To zvyšuje nepopiratelnou důležitost prozkoumat proces tvorby sentimentu, který
by pomohl pochopit, jak tento důležitý sentiment generuje a ovlivňuje obchodní
strategie investorů.

1.2 Těžba textu
„Ačkoli se sdělovací prostředky – noviny, časopisy a zpravodajská média spolu se
svými novými partnery na internetu prezentují jako nezávislí pozorovatelé tržních

událostí, jsou sami nedílnou součástí těchto tržních událostí.“

—Shiller (2000)

Text (přirozený jazyk) je nejpřirozenějším způsobem kódování lidských znalostí. Vý-
sledkem je, že většina lidských znalostí je zakódována ve formě textových dat. Text
je zdaleka nejběžnějším typem informací, s nimiž se lidé setkávají. Většina informací,
které člověk denně produkuje a spotřebovává, je ve skutečnosti v textové podobě.
Sjednocujícím tématem spojujícím různé techniky dolování textu je myšlenka pře-
měny nestrukturovaných dat ve formě textu na strukturovaná data ve formě čísel,
aby bylo možné použít matematické a statistické algoritmy (Miner a kol., 2012). Při
těžbě dat obecně a konkrétně při těžbě textu má fáze předběžného zpracování vý-
znamný dopad na celkové výsledky (Uysal a Gunal, 2014). Zásadní problém vyplývá
ze značné variability lidského jazyka. V textu jsou použity slovesa v různých časech
(budoucí, přítomný, minulý), slova v jednotném či množném čísle a v neposlední řadě
také jinak skloňované formě. V automatizované analýze textu to zvětšuje rozměrnost
termínů v dokumentu. Proto byly vyvinuty techniky předzpracování, které snižují
takovou variabilitu při zachování významu slova (Rüdiger a spol., 2017). Typicky se
jedná o následující základní kroky předzpracování: tokenziace, odebrání stop slov,
stemming, detekce konce vět a normalizace velkých a malých písmen. Jedna z nej-
důležitějších inovací při zpracování textu je zobecněný model vektorového prostoru.
Dokumenty jsou reprezentovány řetězcem hodnot (vektorem), ve kterém každý prvek
v řetězci představuje jedinečné slovo nebo skupinu slov obsaženou mezi dokumenty.
Vektory jsou jednorozměrná řada čísel, ve kterých lze každé slovo identifikovat podle
příslušných indexů. Vektor může být buď binární (slovo se v dokumentu vyskytuje

8



nebo ne), nebo může obsahovat četnost výskytu, případně váhy, založené na dů-
ležitosti slov v celé kolekci dokumentů, využívající váhovací metody TF-IDF. Lze
setkat s různými přístupy k reprezentaci textových dat jako je metoda Bag of Words,
N-gramy a Skip-gramy.

1.3 Analýza sentimentu
„Jednoho dne budeme moci měřit sílu slov.“

—Maya Angelou (2011)
Média neuvádějí pouze stav trhu, ale aktivně utvářejí dopad na dynamiku trhu
na základě novinek, které vydávají (Wisniewski a Lambe, 2013). Interpretace stej-
ných informací lidmi se velmi liší. Účastníci trhu mají kognitivní předsudky, jako je
nadměrná důvěra, přehnaná reakce, zkreslení informací a různé další lidské chyby
v uvažování a zpracování informací (Friesen a Weller, 2006). Behaviorální finance
a teorie sentimentu investorů pevně prokázaly, že chování investorů lze ovlivnit tím,
zda se budou cítit optimisticky (býčí trh) nebo pesimisticky (medvědí trh) ohledně
budoucích tržních hodnot (Bollen a Huina, 2011). Analýza sentimentu je řada me-
tod, technik a nástrojů pro detekci a extrakci subjektivních informací, jako jsou
názory a postoje dle Liu (2009). Analýza sentimentu je tradičně o polaritě názorů,
tj. o tom, zda má někdo na něco pozitivní, neutrální nebo negativní názor a je po-
važována za součástí analýzy textových dat, která z dokumentů získává subjektivní
pojmy a názory dle Dave a spol. (2003). Spojuje techniky jazykového zpracování
a výpočetní lingvistiku společně za účelem identifikace nebo extrakce subjektivních
informací. Jedním z potenciálních faktorů pro využití zpravodajských článků na
akciovém trhu je jejich sentiment nebo tón. Pozitivní tón může motivovat inves-
tory ke koupi akcií, zatímco negativní tón může mít opačný účinek. Nejdůležitějším
a nejkritičtějším krokem vytěžování názorů je výběr vhodné techniky pro klasifikaci
sentimentů. Klasifikace sentimentu, nazývaná také jako stanovení polarity, se zabývá
určováním polarity objektu (dokumentu, věty atd.), Ať už objektu vyjadřuje pozi-
tivní, negativní nebo neutrální sentiment vůči subjektu. Jako takový byl aplikován
na sociální sítě, recenze produktů, fóra, blogy, novinové články atd. Metody klasifi-
kace, které jsou nabízeny v literatuře, mohou spadat do tří skupin: přístup založený
na strojovém učení, přístup založený na lexikonu a hybridní přístup.

1.4 Expertní systémy
Expertní systémy jsou systémy, které jsou schopny nabídnout řešení konkrétních
problémů v dané oblasti nebo které jsou schopny poskytovat rady, a to způsobem
a na úrovni srovnatelné s úrovní odborníků v daném oboru. Budování expertních
systémů pro konkrétní aplikační domény se stalo dokonce samostatným předmě-
tem známého znalostního inženýrství dle Lucas (1991). Problémy v oblastech, pro
které jsou vyvíjeny expertní systémy, jsou ty, které pro jejich řešení vyžadují značné
lidské znalosti. Expertní systémy jsou většinou upřednostňovány, protože vytvářejí
přijatelná řešení i pro některé špatně strukturované problémy, které nemají efektivní
algoritmické řešení (Giarratano a Riley, 2004).
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Fuzzy logika
„Roste-li složitost systému, klesá naše schopnost formulovat přesné a významné

soudy o jeho chování, až je dosaženo hranice, za níž jsou přesnost a relevantnost
prakticky vzájemně se vylučující charakteristiky.“

—Zadeh (1965)

Fuzzy logika vyvinutá profesorem Lotfim Zadehem (1965), je schopna popsat neu-
rčitost a nejednoznačnost obsaženou v datech ze skutečného světa. Fuzzy systémy
proto fungují v jazykovém rámci a jejich síla spočívá v jejich schopnosti zpracovávat
jazykové informace a provádět přibližné uvažování prostřednictvím přiřazení nemě-
řitelných logických vlastností dle Ross (2004) a Ross a kol. (2003). Fuzzy logika
poskytuje příležitost pro modelování podmínek, které jsou ze své podstaty nepřesně
definovány. Fuzzy techniky ve formě přibližného uvažování poskytují podporu rozho-
dování a expertní systémy s výkonnými schopnostmi uvažování. V literatuře existují
dva hlavní přístupy k fuzzy logice: fuzzy množiny typu 1 (T1FLS); fuzzy množiny
typu 2 (T2FLS).

T2FLS byla zavedena Zadehem v roce 1975 jako rozšíření fuzzy množin typu
1. Karnik a Mendel (2001) vyvinuli teorii fuzzy množin typu 2. Teoretické základy
fuzzy systému intervalu typu 2 a jeho konstrukční principy jsou popsány v Mendel
a spol. (2006). T2FLS se zdají být slibnější metodou než jejich protějšky typu 1 pro
řešení nejistot, jako jsou zašuměná data a měnící se prostředí. Ve studii Khanesar
a kol. (2010) jsou simulovány účinky šumu měření typu 1 a typu 2 a identifikátorech
za účelem provedení srovnávací analýzy. Byl učiněn závěr, že použití T2FLS v apli-
kacích v reálném světě, které vylučují šum měření a nejistoty modelování, může
být lepší volbou než T1FLS. Pokud má systém velké množství nejistot, nemusí
být T1FLS schopny dosáhnout požadovaná úroveň výkonu s rozumnou složitostí
struktury. V takových případech se doporučuje použití T2FLS jako preferovaného
přístupu v literatuře v mnoha oblastech, jako je předpovídání časových řad, resp.
jako podpora pro rozhodování viz Janková a Dostál (2019).

Jak uvádí Castillo a spol. (2007), není rozumné využívat přesné funkce přísluš-
nosti fuzzy logiky pro něco nejistého. V tomto případě je nezbytné využít k řešení
jiný typ fuzzy logiky, která je schopna zvládnout tyto nejistoty. Castillo a spol. (2013)
uvádí, že T2FLS jsou v podstatě „fuzzy fuzzy“ množiny. Janková a Dostál (2019)
dále upozorňují na skutečnost, že znalosti, které jsou využívány při konstrukci pra-
videl v T1FLS, jsou nejisté. Existují tři způsoby, jak se taková nejistota v pravidlech
může objevit: (1) slova, která jsou používána v antecedentech a konsekventech pravi-
del mohou pro různé lidi znamenat různé věci; (2) konsekventy získané při hlasování
skupiny odborníků se často liší pro stejná pravidla; (3) šum v trénovacích datech.
Antecedentní nebo konsekventní nejistota se transformuje do antecedentní a kon-
sekventní funkce příslušnosti. Systémy type-1 fuzzy logiky nejsou schopny přímo
zapracovat tyto nejistoty, naproti tomu systémy type-2 fuzzy logiky mohou tuto
nejistotu zvládnout.
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2 Kritický přezkum vědeckého poznání
Pro poskytnutí strukturovaného přehledu o stavu a vývoje aplikace dolování textu
a sentimentální analýzy na akciových trzích, je proveden systematický přehled litera-
tury, který byl proveden následovně. Jako první krok systematického přezkumu byly
vybrány dvě databáze primárních vědeckých prací, Web of Science a Scopus. Jako
druhý krok byl sestaven komplexní seznam klíčových slov, která autoři pravidelně
používají k označení aplikace techniky predikce akciového trhu za použití analýzy
sentimentu a těžby textu. Na základě vyselektováni relevantních článků a příspěvků
je provedena bibliometrická a obsahová analýza.

2.1 Bibliometrická analýza
Data získaná z databází byla poté zpracována programem VOSViewer verze 1.6.15,
softwarem schopným zobrazit velké bibliometrické mapy s interpretací ukázaných
shluků (van Eck a Waltman, 2009). Skryté potenciální vztahy lze intuitivně pozoro-
vat z mapy vědecké distribuce článků, která může položit dobrý základ pro vědecký
výzkum viz ilustrativně obrázek 2.1. Počet publikací a citací v posledních letech
podrobně vysvětluje rostoucí výzvy a využití analýzy sentimentu v predikci vývoje
akciového trhu. Počet publikací dosáhl v posledních letech signifikantního nárůstu.
Je patrné, že výzkum analýzy sentimentu v kontextu predikce vývoje akciového trhu
za posledních 12 let zaznamenal velký pokrok a zdaleka není výzkum ještě u konce.

shluk 1

shluk 2

shluk 3

shluk 4

shluk 1

shluk 2

shluk 3

shluk 4

shluk 3

shluk 2
shluk 1

shluk 4

Obr. 2.1: Výsledky bibliometrické analýzy
Zdroj: pomocí VOSviewer (2021)
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2.2 Obsahová analýza
Po spuštění vyhledávání v databázích se vyhledávací rovnici shodovalo 251 článků,
přičemž z databáze Scopus bylo identifikováno 143 článků a z databáze Web of
Science 108 článků. Z tohoto vyhledávání bylo vyloučeno 71 duplicitních článků
a příspěvků. Po přečtení titulů a jejich abstraktů bylo z této recenze vyloučeno dal-
ších 106 článků, protože jejich primárním účelem není předpovídání směru akciového
trhu (69), nejsou zveřejněny v anglickém jazyce (3) a některé články byly nedostupné
(34). Po úplném přečtení těchto článků bylo vyřazeno 25 prací, protože neuváděli
nezbytné údaje. Kritický přezkum je proveden u 49 vědeckých článků a příspěvků,
které byly identifikovány jako relevantní pro výzkum disertační práce viz schéma
2.2.

Články identifikované v 

databázi Web of Science 

(n=108)

Články identifikované 

v databízi Scopus 

(n=143)

Potenciální počet 

relevantních článků 

(n=251)

Články po přečtení 

nadpisů a abstraktů 

(n=180)

Články po přečtení 

celého textu (n=74)

Relevantní články 

zahnruté do analýzy 

(n=49)

Vyloučené duplicitní 

články (n=71)

Vyloučené články (n=106)

• nedostupný text  (n=34) 

•  není v angličtině (n=3)

•  neodpovídá tématice (n=69)

Nekompletní údaje (n=25)

Obr. 2.2: Diagram procesů selekce relevantních článků
Zdroj: vlastní zpracování

2.3 Hlavní zjištění, limity a výzvy současných studií
Na základě výše provedené bibliometrické a obsahové analýzy jsou nyní zjištěné po-
znatky syntetizovány a je upozorněno na hlavní limity a výzvy současných studiích
včetně z nich vyplývajících vědeckých mezer neboli bílých míst, které jsou nedosta-
tečně rozpracovány či zcela opomíjeny ve zveřejněných publikací. Je nezbytné kon-
statovat, tak jak je níže uvedeno, že výstupy jednotlivých autorů poskytují mnohdy
protichůdné výstupy a aktuálně neexistuje shoda ohledně kalkulace, vlivu a im-
plementace sentimentu v kontextu akciových trhů (VO1). Identifikované vědecké
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mezery jsou stěžejní pro správné stanovení výzkumných otázek a hypotéz, které
jsou následně v disertační práci řešeny a přispívají tak rozšíření či prohloubení sou-
časného stavu vědění v předmětné problematice (VO2).

Počáteční výzkum predikce akciového trhu byl zcela založen na náhodných pro-
cházkách a numerické predikci, ale se zavedením behaviorálních financí byla při
předvídání pohybu akcií zohledněna také víra a nálada lidí, přičemž tato oblast zís-
kává na popularitě jak upozornují Batra a Daudpota (2018). Feuerriegel a Gordon
(2018) odhalují několik výzev v současném stavu poznání. Mezi ně patří věrohodnost
finančních zpráv nebo, jinak řečeno, kvalita informací spojená se slovními projevy.
I když se finanční zprávy jeví jako významná hnací síla oceňování akcií, stále existuje
velká část nevysvětlitelných odchylek. Tuto složku lze snížit lepší technikou předpo-
vídání, i když zbytková složka může být dokonce nepředvídatelná, zvláště když jsou
signály nejasné nebo zašuměné. Oliveira a kol. (2017) dodává, že různé textové zdroje
mají odlišné charakteristiky, které se mohou doplňovat a umožňují lepší předpovědi.
Dynamická kombinace různých zdrojů dat na webu může vést k informačnějším fi-
nančním ukazatelům. Z toho důvodu se jako adekvátní jeví při práci s textovými
daty uvažovat v disertační práci nejen příspěvky zveřejňované na sociální platformě
obsahující množství dat se šumem, ale také finanční zprávy z renomovaných serverů
obsahující především faktické a kvalitní informace.

Z rozsáhlého přezkumu literatury také vyplývá, že drtivá většina výzkumníků
při analýze sentimentu využívá výhradně jeden anotovaný lexikon jako na například
Hao a kol. (2021); Bouktif a kol. (2020, 2019); Birbeck a Cliff (2019) a mnoho
dalších. Koncentrace pozornosti výhradně na jeden slovník může značným způsobem
zkreslit výsledné skóre sentimentu. Nesprávně stanovené skóre sentimentu následně
může zkreslit vliv na akciové trhy, potažmo způsobit značné ztráty investorům při
implementaci do investiční strategie, neboť v konečném důsledku může indikovat
nesprávné nákupní a prodejní signály. Disertační práce se z toho důvodu zaměřuje
na vícero slovníků pozitivních a negativních slov (VO3). Rovněž z literární rešerše
někteří autoři tvrdí (Feuerriegel a Gordon, 2018; Hajek, 2018; Alostad a Davulcu,
2017), že speciální finanční slovníky inklinují na akciových trzích k přesnější kalkulaci
sentimentu investorů. Tato domněnka je v práci také revidována prostřednictvím
stanovené výzkumné hypotézy (H1). V nepolední řadě se při analýze sentimentu
autoři opírají o různé klasifikátory, které hrají ústřední roli pro správnou klasifikaci
sentimentu. Obdobně je postupováno i v této práci a je zkoumán vliv volby binárního
klasifikátoru na přesnost kalkulace skóre sentimentu (VO4).

Dále z výstupů kritického přezkumu vyplývají nekonzistentní výstupy týkající se
samotného vlivu sentimentu na akciové trhy. Shi a kol. (2018) zjistili, že sentiment
investorů má krátkodobé pozitivní účinky a střednědobé reverzní účinky na akciový
trh. Rovněž byl nalezen asymetrický efekt, že vysoký sentiment investorů získává
zjevnější vliv na výnosy akcií. Hwang a Kim (2019) zjistili, že ceny akcií mají větší
dopad na sentiment článků. Jinými slovy, ceny akcií reagovaly na sociální problémy
dříve než články. Kromě toho nemusí být snadné předpovídat ceny akcií pomocí
zpravodajských článků. Predikce ceny akcií je ještě obtížnější, pokud jsou zahrnuty
minulé a budoucí články. Nguyen a kol. (2015) upozorňuje, že sentiment nemusí
být faktorem, který způsobí pohyb ceny akcií. Avšak sentiment může být jedním
z faktorů, které ovlivňují pohyb cen, extrahované sentimenty z diskusních fór aj.
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neodrážejí cenu kvůli chaotickému, chybovému komentáři nebo předpovědi chyby
člověka, když zveřejňují zprávy. Z toho lze usuzovat, že doposud neexistuje jednotné
stanovisko ohledně vlivu sentimentu na akciový trh (VO5). Je nezbytné se touto
nejednoznačností dále zabývat a před integrací samotné investiční strategii prozkou-
mat, zda sentiment investorů je schopen předpovídat budoucí vývoj akciových trhů
(H2, H3).

Empirické výsledky Chen a Chen (2019) naznačují, že techniky analýzy velkých
dat k hodnocení emocionálního obsahu komentářů k aktuálním akciím nebo finanč-
ním problémům mohou účinně předpovídat pohyb cen akcií. Lze dojít k závěru, že
integrace sentimentu jak z dokumentů, tak konkrétních témat ze sociálních médií
by mohla pomoci zlepšit predikci akciového trhu dle Nguyen a kol. (2015). Al Na-
sseri a kol. (2015) uvádí, že v praxi by to mohlo být použito ke stanovení přesného
času, kdy mají být akcie drženy, přidávány (kupovány) nebo odebírány (prodávány)
z portfolia, čímž se pro investora získá maximální návratnost investice. To by mohlo
ušetřit čas a úsilí a povede to k informovanějšímu investičnímu rozhodnutí na ak-
ciovém trhu. Je třeba věnovat pozornost volbě vhodného expertního modelu, který
by byl schopen s vysokou přesností predikovat vývoj akciového trhu s integrací sen-
timentu. Veškeré relevantní studie, které jsou detailně v disertační práci zkoumány
zcela opomíjí expertní systém založený na fuzzy logice. Pouze nejnovější studie Hao
a kol. (2021) implementuje fuzzy logiku prvního řádu, přičemž výsledky jeho studie
jsou více než uspokojivé. Nabízí se příležitost prozkoumat v tomto kontextu fuzzy
logiku nejen prvního, ale také druhého typu, která je v této oblasti zcela zanedbá-
vána a opomíjena, přitom fuzzy logika poskytuje na akciových trzích pozoruhodné
výsledky (VO6, VO7).

Simoes a kol. (2017) na základě výsledků provedené studie konstatují, že je
možné implementovat ziskovou obchodní strategii pomocí textových údajů ze so-
ciálních medií. Nicméně Gross-Klussmann a kol. (2019) stále tvrdí, že dosud neexis-
tuje shoda ohledně implementace sentimentálních signálů do investičních strategií.
Nguyen a kol. (2015) uvádí, že jednoduchým předpokladem účinnosti funkce senti-
mentu je, že analýza sentimentu nemusí poskytnout žádné další informace, pokud
lze pohyb akcií dobře předpovědět pouze historickou cenou. V takových případech
mohou k předpovědi stačit pouze historické ceny a integrace sentimentu nemusí přes-
nost příliš zlepšit. Z toho důvodu se disertační práce zaměřuje na přezkum tohoto
problému a navrhuje vhodný expertní model integrující skóre sentimentu s cílem vy-
tvořit ziskovou obchodní strategii (VO8). V neposlední řadě je nezbytné poskytnout
komparaci přesnosti predikce vytvořeného expertního modelu s jinými, standardněji
využívanými modely predikce a poskytnou rozsáhlou srovnávací pasáž, která ve výše
uvedených studiích chybí (VO9).
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3 Cíle a metodologie disertační práce
3.1 Vymezení cílů disertační práce
Tento výzkum je zaměřen na využití expertních systémů k identifikaci možných
vztahů mezi textovými informacemi potažmo z nich extrahovaných myšlenek a ná-
zorů investorů v souvislosti s budoucím vývojem akciového trhu.
Hlavním cílem disertační práce je tvorba modelu expertního systému sloužící pro
podporu investičního rozhodování na akciových trzích s využitím sentimentu inves-
torů extrahovaného z textových zpráv.
Dílčí cíle disertační práce:

• Cíl 1: Identifikovat z teoretického hlediska přístupy textové a sentimentální
analýzy na akciových trzích a představit vhodný expertní systém sloužící k pre-
dikci.

• Cíl 2: Zmapovat současný stav poznání z doposud publikovaných předních
vědeckých článků a příspěvků v dané problematice.

• Cíl 3: Klasifikovat skóre sentimentu z nestrukturovaných textových finančních
zpráv a příspěvků zveřejněných online.

• Cíl 4: Vytvořit expertní model predikce vývoje akciového trhu integrací ex-
trahovaného skóre sentimentu investorů.

• Cíl 5: Komparovat nově vytvořený expertní model se standardně užívanými
modely predikce vývoje akciového trhu.

3.2 Formulace hypotéz a výzkumných otázek
Nejprve je nezbytné nadefinovat výzkumné otázky vyplývající ze sekundárního vý-
zkumu a odkazující se na teoretické pozadí výzkumu:

• VO1: Jsou zjištěné poznatky vlivu sentimentu na akciové trhy jednoznačné
a konzistentní a poskytují standardní modely přijatelné výstupy?

• VO2: Jaká existuje vědecká mezera v současném světovém výzkumu v oblasti
predikce vývoje akciového trhu s ohledem na sentiment investorů?

Po zodpovězení těchto výzkumných otázek, je pozornost zaměřena na již identifiko-
vané vědecké mezery ve výzkumu 2.3 a následující výzkumné otázky vycházejí tedy
z těchto zjištění.

• VO3: Jaký vliv na skóre sentimentu má lexikon pozitivních a negativních slov?
• VO4: Jak souvisí volba binárního klasifikátoru s přesností kalkulace skóre

sentimentu s ohledem na zvolený lexikon?
• VO5: Jaký vliv má skóre sentimentu na pohyb akciových trhů?
• VO6: Jaká míra neurčitosti ve fuzzy funkcích členství je vhodná pro predikci

vývoje akciového trhu?
• VO7: Který typ fuzzy funkce členství nejlépe odpovídá charakteru vstupních

dat?
• VO8: Jak ovlivňuje investiční strategii integrace sentimentu?
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• VO9: Který model poskytuje přesnější výsledky predikce vývoje akciového
trhu?

Hypotézy mají ve výzkumu důležitou roli, pokud mohou být dedukovány z teorie
nebo jsou pomocí teorie vysvětleny, takže výzkum, který je testuje, skutečně testuje
teorii, která za hypotézami stojí. Což představuje tradiční hypoteticko-deduktivní
model výzkumu. Hypotézy jsou tak specifické predikce o tom, co se očekává, že se
nalezne v datech. Hypotézy výzkumu vyplývají jednak z nekonzistentních zjištění
předchozích studií a jednak ze zjištěných mezer, pokud jde o vztahy mezi sentimen-
tem investorů a vývoj akciových trhů.

• H1:Speciální finanční slovníky poskytují přesnější klasifikaci polarity slov pří-
spěvků zveřejňovaných na finanční sociální platformě než slovníky obecné.

• H2: Mezi sentimentem investorů a výnosem akciového trhu existuje kointe-
grace.

• H3: Sentiment investorů způsobuje Grangerovu kauzalitu výnosů akciového
trhu.

Výzkumné otázky, hypotézy a metody je nezbytné ve výzkumu vzájemné propojit.
To je totiž součástí interní validity výzkumu.

3.3 Metodologie výzkumu
Autorka práce metodicky vychází z publikace Saunderse (2012), která komplexně
pokrývá potřebné oblasti realizovaného výzkumu. Za každým výzkumem je nějaká
filosofie, i kdyby nebyla explicitně vyřčená. Filosofie totiž odpovídá na základní
otázky, které se promítají do toho, jak výzkumník problém řeší a jak pracuje s in-
formacemi. Filozofií přijatou pro tuto studii je pozitivismus. Pozitivizmus je zalo-
žen na teoretické víře, že existuje objektivní realita, kterou může výzkumník znát
správným používáním správných metod. Pozitivizmus lze považovat za paradigma
kvantitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum se opírá o základy takového vě-
dění, které je získáváno empiricky a ověřováno. Vědecká fakta zde mají postavení
neosobní, jsou empiricky zaručena a rigorózně testována. Logický postup užívaný
v kvantitativním šetření je především deduktivní. Cílem výzkumu je odpovědět na
konkrétní výzkumnou otázku pomocí kvantitativních dat, je vysoce strukturovaný
a využívá velký vzorek sekundárních dat.
Mezi přístupy k vypracování dizertační práce patří logické metody. Princip těchto
metod je založen na logickém myšlení. Mezi logické metody patří následující dvojice:

• Analýzy–syntéza: Metody analýzy jsou využívané především v analytické
části práce při formulaci výzkumného problému. Metoda syntézy byla využita
při sestavování získaných informací do vzájemně propojených logických celků.
Syntéza je využita např. při formulaci závěrů disertační práce na základě shr-
nutí dílčích poznatků a jejich zobecňováním.

• Indukce–dedukce: Dedukce je v disertační práci uplatněna při stanovení
cílů, výzkumných otázek a ověřování platnosti výzkumných hypotéz. S induk-
tivním přístupem je v práci spojené zevšeobecňování poznatků z realizovaného
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výzkumu.
• Abstrakce–konkretizace: Prostřednictvím abstrakce se selektují podstatné

a konzistentní informace z různých bibliografických zdrojů, aby se mohla de-
finovat teoretická základna pro praktickou část dizertační práce. Rovněž je
abstrakce využita při identifikaci vstupů textových dat pro textovou analýzu.

• Formalizace –kvantifikace: V dizertační práce je formalizace systematicky
využívána při přebírání termínů, které výzkumníci již definovali ve svých před-
cházejících výzkumech. Kvantifikace je využita v části výzkumu, ve které jsou
textové zdroje kvantifikovány a převedeny do numerické podoby.

• Komparace–analogie: V práci je komparace využita jak v teoretické části
kritického přezkumu při vzájemné porovnávání výstupů jednotlivých autorů
při řešení předmětné problematiky, tak v praktické části při porovnávání vý-
konnosti či přesnosti predikce jednotlivých expertních modelů a klasifikátorů.
Analogie se využívá při identifikací rozdílů a podobností jednotlivých klasifi-
kátorů a modelů.

• Metoda zpětné vazby: Metody zpětné vazby je využíváno jak ve zhodnocení
celkového modelu, tak v dílčích etapách jeho tvorby. Byla zjišťována zpětná
vazba závislostí vstupních proměnných na výstupní proměnnou, ale především
i verifikace výsledků z vytvořeného modelu.

Metody analýzy dat: Logika kvantitativního výzkumu je založen na sumarizaci,
syntéze a redukci informací, které data zprostředkovávají. V rámci analýzy dat jsou
učiněny závěry, dle položených výzkumných otázek a testovaných hypotéz. K tomu
je nejdříve nezbytné popsat numerická i textová data prostřednictvím popisné sta-
tistiky a následně využít statistické metody (Engle-Grangerův test kointegrace, test
Grangerovy kauzality a Wilcoxonův test) k jejich zpracování, přičemž v rámci mo-
delování je využit expertní systém fuzzy logiky, který byl již popsán v teoretické
části práci 1.4.
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4 Řešení a výsledky disertační práce
Disertační práce je zaměřena na tvorba modelu expertního systému sloužící pro pod-
poru investičního rozhodování na akciových trzích s využitím sentimentu investorů
extrahovaného z textových zpráv. Pro naplnění cíle práce je nezbytné postupovat
v několika na sebe navzájem navazujících krocích jak je schématicky znázorněno na
obrázku 4.1. V disertační práci je využit software MATLAB 2021a a jeho dostupné
balíčky a funkce relevantní k řešení předmětné problematiky. Je využito celouniver-
zitní licence, kterou univerzita VUT v Brně nabízí pro vědecké a výzkumné účely.

Nejprve je nezbytné shromáždit relevantní datové zdroje. Jedná se o proud fi-
nančních online zpráv a příspěvků na sociální síti, které pojednávají o informacích
týkajících se akciového trhu. Sesbírané textová data jsou poté předzpracována, aby
mohly postoupit ke klasifikaci na pozitivní a negativní zprávy prostřednictvím zvo-
lených lexikonů. Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám a hypotézám, které
vyplývají z kritického přezkumu, je sledována výkonnost finančně, ale i obecně ano-
tovaných slovníků pozitivních a negativních slov. Stejně tak je sledována výkonnost
vícero binárních klasifikátorů. Tento krok hraje ústřední roli ke správnému stano-
vení skóre sentimentu, se kterým je v dalších částech empirického výzkumu disertační
práce pracováno.

.
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Tržní data
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Obr. 4.1: Schéma zpracování empirické části disertace
Zdroj: vlastní zpracování

Na druhé straně jsou shromážděny údaje finanční časové řady, konkrétně ceny
akciového indexu pro každý sledovaný den. Vzhledem k denním změnám časové
řady pravděpodobnosti sentimentu a denním výnosům v časové řadě se provádí
Grangerova analýza kauzality (s ohledem na zpožděné hodnoty časové řady), aby
se otestovalo, zda je sentiment investorů užitečný pro předpovědi pohybu cen na
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akciovém trhu a jak významné jsou výsledky. Rovněž je využita vlnková koherence
k identifikaci vzájemné závislosti sentimentu investorů a vývoje akciového trhu.

Následně je vytvořena model expertního systému, konkrétně je pozornost za-
měřena na fuzzy logiku, která vykazuje v kontextu akciového trhu řadu výhod. Je
vytvořeno několik reprezentativních modelů fuzzy logiky nižšího a vyššího stupně
integrující různou úroveň neurčitosti mezi fuzzy funkcemi členství včetně rozličných
tvarů těchto funkcí s cílem verifikovat jejich výkonnost. Po návrhu fuzzy modelu je
vytvořena investiční strategie sledující ziskovost expertního modelu integrující sen-
timent investorů. Na závěr je fuzzy model komparován s jinými, běžně užívanými
modely pro predikci vývoje akciového trhu na základě evaluačních ukazatelů.

4.1 Datové zdroje
Finanční datová sada
Údaje o cenách a objemech předního akciového indexu jsou převzaty z webu Fi-
nance Yahoo!. K tomuto účelu je využit Datafeed Toolbox™, který poskytuje pří-
stup k finančním údajům. Díky tomuto toolboxu je možné navázat spojení přímo
z MATLABu k načtení nejen historických, ale také vnitrodenních datových toků za
sledované období 22.3.2018 až 17.7.2020. Jelikož jsou využita textová data v anglic-
kém jazyce, tak je pozornost zaměřena na americký akciový trh, který je zastoupen
předním akciovým indexem Standard&Poor’s 500 (zkráceně S&P 500). Tento ame-
rický akciový index je považován za indikátor vývoje ekonomiky v USA.

Textová datová sada
Vzhledem k přísně omezující politice některých sociálních sítí ohledně získávání his-
torických příspěvků, jsou textová data pro účely disertační práce využita z databáze
Kaggle od Pham (2020) a Jaggi a kol. (2021). Textová data obsahují články od
zpravodajských serverů získaná z agentury Reuters, CNBC a Guardian Business,
ale také z finanční sociální platformy StockTwits. Zpracování textové analýzy a ná-
sledné analýzy sentimentu je provedeno prostřednictvím Text Analytics Toolbox™,
které integruje speciální funkce k tomuto účelu.

4.2 Analýza sentimentu
Pro analýzu sentimentu je zvoleno několik druhů lexikonů, neboť volba vhodného
lexikonu je nezbytná pro správnou analýzu sentimentu. Jak vyplývá z kritického
přezkumu, téměř všechny relevantní studie využívají jeden maximálně dva lexikony
pro extrakci sentimentu z textových dat s následnou aplikací na akciovém trhu.
Pro disertační práci je zvoleno celkem šest lexikonů. Z hlediska obecných slovníků
je vybrán psychologický slovníky Harvard General Inquirer IV-4 (HGIV-4) vyvinut
Stone a kol. (1966), názorový slovníky (Opinion Lexicon) od Hu a Liu (2004), VA-
DER lexikon sentimentu od Hutto a Gilbert (2014), který je přímo integrován ve
využívaném softwaru MATLAB a AFINN od Nielsen (2011). Vzhledem k následné
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aplikaci sentimentu se zamřením na finanční oblast jsou zvoleny také zástupci fi-
nančních slovníků jako je Loughran-McDonald lexikon od stejnojmenných autorů
Loughran a McDonald (2011) a FinanceSentiment Lexikon, který je také plně inte-
grován v MATLABu.
VO3: Jaký vliv na skóre sentimentu má lexikon pozitivních a negativních slov?
Z provedené analýzy sentimentu jsou patrné značné rozdíly v rozložení distribuci
skóre sentimentu nejen u jednotlivých slovníků. Na první pohled je zřejmá téměř
shodná klasifikace a ohodnocení sentimentu prostřednictvím SVM a generalizova-
ného aditivního modelu, při použití všech slovníků. U slovníku Harvard IV-4 je navíc
patrné velice obdobné ohodnocení textového dokumentu i prostřednictvím neurono-
vých sítí, naivního Bayese, k-nejbližších sousedů i rozhodovacích stromů, o čemž
svědčí shodná distribuce skóre sentimentu. Ostatní slovníky vykazují značné vychý-
lení distribuce skóre sentimentu. Toto vychýlení je dominantní u Opinion Lexikonu,
AFINN a finančních slovníků Loughran-McDonald a FinanceSentiment.

Z toho důvodu je nezbytné upravit rozdělení na pozitivní a negativní sentimentu
a nespoléhat se na obecné pravidlo, že skóre větší než 0 svědčí o pozitivním senti-
mentu, zatímco skóre menší než 0 poukazuje na negativní sentiment. Z distribuce
rozdělení skóre sentimentu je tato skutečnost patrná a je nezbytné s tímto poznatkem
dále pracovat, aby mohl být sentiment správně uplatněn pro následnou predikci ak-
ciových trhů. To znamená, že popisky tříd je nezbytné modifikovat a nastavit hranice
pro jednotlivé třídy ručně. Cílem je nastavit hranice, které budou relevantní u kaž-
dého slovníku a každého klasifikátoru, aby se dosáhlo nejvyšší přesnosti klasifikace.

Prostřednictvím Pearsonova koeficientu korelace byl spočten vliv mezi denním
rozlišením časových řad sentimentu pro každý slovník a klasifikátor sentimentu.
Velmi slabou korelaci (0 až 0.2) vykazuje slovník FinanceSentiment a Loughran-
McDonald v porovnání se všemi ostatními slovníky bez ohledu na zvolnou techniku
klasifikátoru. Většina slovníku vykazuje střední korelaci v rozmezí 0.3 až 0.6. Velmi
silná korelace je patrná u slovníků Harvard IV-4, které jsou klasifikovány prostřednic-
tvím SVM, neuronových sítí a naivního Bayese. Obdobně silnou závislost vykazuje
také VADER a AFINN. Celkově lze říci, že slovníky obsahují různorodé pozitivní
a negativní slova a tím pádem měří či odráží něco jiného a poskytují rozdílné skóre
sentimentu.
H1: Speciální finanční slovník generuje přesnější skóre sentimentu jako obecný slov-
ník.
Pro testování této hypotézy je zvolen Wilcoxonův neparametrický test. Z výsledků
testu v tabulce 4.1 je patrné, že u tréninkových dat jsou p-hodnoty finančních slov-
níků velké a vyšší než prahová hodnota 0,05. Nelze tedy zamítnout nulovou hypotézu
ve prospěch alternativní, která tvrdí, že specialně vytvořené slovníky pro finanční
oblast generují přesnější skóre sentimentu investorů z textových dat. Není tedy signi-
fikantně prokázána lepší schopnost finančních slovníků k označení textových dat na
pozitivní a negativní slova. Celkově lze říci, že zde předložená data poskytují důkaz,
že finanční slovníky negenerují přesnější hodnoty než obecné slovníky. Na základě
výsledků Wilcoxova testu lze tvrdit, že FinanceSentiment lexikon je přesnější než
slovník Loughran-McDonald.
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Typ slovníku Hodnota alfy P-hodnota Nulová hypotéza
Finance Sentiment→Opinion Lexicon 0.0500 0.6582 Nezamítnuta
Finance Sentiment→AFINN 0.0500 0.7101 Nezamítnuta
Finance Sentiment→Loughran-McDonald 0.0500 0.0002 Zamítnuta
Finance Sentiment→VADER 0.0500 0.3394 Nezamítnuta
Finance Sentiment→Harvard 0.0500 0.7133 Nezamítnuta
Loughran-McDonald→Opinion Lexicon 0.0500 1.0000 Nezamítnuta
Loughran-McDonald→AFINN 0.0500 1.0000 Nezamítnuta
Loughran-McDonald→Finance Sentiment 0.0500 0.9998 Nezamítnuta
Loughran-McDonald→VADER 0.0500 0.9992 Nezamítnuta
Loughran-McDonald→Harvard 0.0500 1.0000 Nezamítnuta

Tab. 4.1: Wilcoxonův test jednotlivých slovníků
Zdroj: vlastní zpracování

VO4: Jak souvisí volba binárního klasifikátoru s přesností kalkulace skóre senti-
mentu s ohledem na zvolený lexikon?
K tomuto účelu je zvolen Statistics and Machine Learning Toolbox™. Přesnost
klasifikace hodnocení jako výborná by měla přesáhnou hodnotu přesnosti 90%, což
je případ například SVM, naivního Bayese, neuronových sítí a generalizovaného
aditivního modelu viz tabulka 4.2. Dobrých výsledků přesnosti testu v rozmezí 70%
až 80% dosáhly rozhodovací stromy a k-nejbližších sousedů. Tyto výsledky jsou
patrné u všech zvolených lexikonů vyjma lexikonu od Loughran-McDonald, který je
vytvořen speciálně pro finanční doménu.

Obecně lze konstatovat, že výsledky naznačují nadřazenost naivní Bayes vůči
všem ostatním klasifikátorům. Konkrétně dosahuje průměrně o 25% vyšší přesnosti
než rozhodovací stromy, v průměru o 15% k-nejbližších sousedů a o 6% neuronové
sítě a generalizovaný aditivní model. Téměř totožných výsledků dosáhl tento model
s SVM, kde se kvalita binární klasifikace lišila v průměru pouze o 2% ve prospěch
naivního Bayese. Ovšem v případě, že není uvažován nejhůře natrénovaný slovník
od Loughran-McDonald. Je nejvyšší přesnost klasifikace přisuzována metodě SVM,
která je v průměru o 2% až 3% vyšší než u naivního Bayese a generalizovaného
aditivního modelu. Lze konstatovat, že z hlediska binární klasifikace zřetelně domi-
nují a povzbudivých výsledků dosahují SVM, naivní Bayes i generalizovaný aditivní
model a jedná se o vhodné modely pro klasifikaci sentimentu.

SVM Rozh.
stromy

naivní
Bayes

k-NN Neur.
sítě

Gen.
aditivní
model

Opinion Lexikon 0.9938 0.7463 0.9711 0.8874 0.9819 0.9790
Loughran-McDonald Lexikon 0.2843 0.1669 0.5439 0.2187 0.2888 0.1805
Harvard IV-4 Lexikon 0.9899 0.7350 0.9689 0.8786 0.9560 0.9667
FinanceSentiment Lexikon 0.9316 0.6902 0.8979 0.6439 0.8312 0.9031
VADER 0.9698 0.7046 0.9448 0.8590 0.9080 0.9394
AFINN 0.9923 0.7355 0.9547 0.9185 0.9674 0.9707

Tab. 4.2: AUC všech klasifikátorů
Zdroj: vlastní zpracování
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4.3 Analýza vlivu sentimentu na akciové trhy
Jak je dobře známo, obchodní strategie, ať již se sentimentem nebo bez sentimentu
investorů přináší zisk, pouze pokud by mohla poskytnout určitou předvídatelnost
budoucích změn cen akcií, vzhledem k velké variabilitě dat na akciovém trhu. Pro
následnou predikci je tudíž potřeba posoudit existenci kointegrace, kauzality a lead
or lag efektu sentimentu, aby mohl být následně využit k predikci akciového trhu.
VO5: Jaký vliv má skóre sentimentu na pohyb akciových trhů?
Prostřednictvím vlnkové koherence je prokázáno, že sentiment extrahovaných z tex-
tových dokumentů, které jsou zveřejňovány na internetu, vykazuje tzv. leading efekt
neboli sentiment investorů vede a určuje směr pohybu trhu viz obrázek 4.2. K vyhod-
nocení vlnkové koherence je využita speciální knihovna Wavelet Toolbox™. Důle-
žité bylo prozkoumat také kontext s indexem strachu VIX, neboť se lze domnívat, že
tento index již v sobě integruje sentiment investorů ještě před zveřejněním zásadních
informací a následnou ji odpovídající reakcí investorů na trzích. V tom případě by
bylo nesmyslné prostřednictvím sentimentu předvídat vývoj akciového trhu, neboť
by k tomu byl relevantnější index VIX. Signifikantně je tak prokázáno, že sentiment
ovlivňuje akciového trhu a projevuje se také do indexu strachu VIX, nikoliv naopak.
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Obr. 4.2: Vlnková koherence
Zdroj: vlastní zpracování
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Prostřednictvím vlnkové koherence je prokázáno, že sentiment extrahovaných z tex-
tových dokumentů, které jsou zveřejňovány na internetu, vykazuje tzv. leading efekt
neboli sentiment investorů vede a určuje směr pohybu trhu.

Pro následnou predikci je potřeba posoudit také existenci kointegrace a kauzality
sentimentu, aby mohl být následně využit k predikci akciového trhu. K tomuto
účelu jsou stanoveny dvě doprovodné výzkumné hypotézy, které byly otestovány
prostřednictvím Econometrics Toolbox™.
H2: Mezi sentimentem investorů a výnosem akciového trhu existuje kointegrace.
Pro otestování této hypotézy je zvolen Engle-Grangerův test kointegrace v tabulce
4.3. Na základě výstupů testu je na hladině významnosti 5% zamítnuta nulová hypo-
téz o neexistenci kointegračních vztahů mezi finanční časovou řadou a sentimentem
investorů. Znamená to, že existují kointegrační vztahy mezi akciovými trhy a sen-
timentem investorů. Nicméně to samo o sobě neznamená, že sentiment je příčinou
pohybu akciových trhů.

t-statistika Kritická hodnota F-statistika p-hodnota
SP 500 -32.65 -3.35 19.16 1.40E-05
VIX -26.92 -3.35 13.08 3.20E-04

Tab. 4.3: Testování Engle-Garngerovy kointegrace
Zdroj: vlastní zpracování

H3: Sentiment investorů způsobuje Grangerovu kauzalitu výnosů akciového trhu.
Na základě Grangerova testu kauzality je zamítnuta nulová hypotéza na hladině vý-
znamnosti 5%, která udává, že sentimentu investorů nezpůsobuje Grangerova kauza-
litu výnosů akciového trhu. Uvedený výsledek v tabulce 4.4 naznačuje, že výkonnost
akciových trhů je ovlivněna sentimentem investorů. U akciového indexu je tato sku-
tečnost patrná až do zpoždění 3 dny, zatímco u indexu VIX způsobuje sentiment
kauzální vztah po všechna analyzovaná časová zpoždění. Je tak zřejmé, že akciové
trhy vstřebávají názory a postoje investorů v relativně krátkém časovém horizontu,
zatímco index strachu je ovlivňován po delší časové období než samotný akciový
index představující barometr americké ekonomiky.

Panel A: S → V Panel B: V → S
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

S&P 500 3.48 4.31 3.87 1.45 1.45 0.02 0.40 0.40 0.40 0.40
VIX 15.26 5.53 5.53 5.53 5.53 0.42 1.29 1.29 1.29 1.29

Tab. 4.4: Testování Grangerovy kauzality
Zdroj: vlastní zpracování

4.4 Tvorba expertního modelu
Tato práce je zaměřena na fuzzy logiku, konkrétní na tvorbu modelu type-2 fuzzy
logiky, která je schopna zahrnout nejistotu, nelinearitu a šum, které se ve finančních
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časových řadách vyskytují. Na základě sekundárního výzkumu vyplynulo, že pro
predikci vývoje akciového trhu nebyl prozatím tento přístup využit zejména v kon-
textu integrace vytvořené sentimentu investorů extrahovaném z textových zpráv.
Lze se domnívat, že type-2 fuzzy logika je více intuitivnější a schopna lépe mode-
lovat lidský úsudek se zahrnutím dodatečné nejistoty, která může vyplývat, ať již
z nejednoznačných a vágních textových dat potažmo z nich extrahovaného senti-
mentu, tak z nejistého vývoje akciového trhu, jak uvádí Janková a Dostál (2021a).
K vytvoření fuzzy modelu je využit Fuzzy Logic Toolbox™.

4.4.1 Návrh expertního modelu
Při tvorbě expertního modelu je kladen výrazný důraz na funkce členství, které jsou
ve většině výzkumných prací zanedbávány a nedostatečně prozkoumány, což může
způsobit značné problémy s funkčností modelu. Vyjádření funkcí členství závisí jak
na subjektu (jak hluboká je zkušenost výzkumníka), tak na kontextu (kde je řešení
problému). Z toho důvodu jsou postupně využity funkce členství s rozdílnou mírou
nejistoty, která se postupně zvyšuje. Rovněž není využit pouze jeden typ funkce
členství, jak je obvyklé v drtivé většině studií, ale postupně jsou vytvořeny funkce
členství typu trojúhelníkového, lichoběžníkového, Gaussovského a zvonkového. Neu-
pínání se výhradně na jednu funkci členství je záměrné, neboť kromě znalostní báze
jsou funkce členství zásadní pro správnou funkčnost modelu, resp. pro poskytování
přesných výstupů. Nesprávné popsání vstupních dat prostřednictvím funkcí člen-
ství může poskytovat nesprávné výstupy, resp. nesprávné investiční signály. Ukázka
jednotlivých funkcí členství, resp. fuzzy modelů je zaznamenán v tabulce 4.3.

V návaznosti na rozličné funkce členství je vytvořeno několik reprezentativních
fuzzy modelů. Celkem je tedy vytvořeno a testováno pět type-2 fuzzy modelů pro
každý typ členské funkce, které se liší právě úrovní a mírou obsažené nejistoty.
K vytvořením type-2 fuzzy modelům jsou dále také vytvořeny jejich jednodušší
protějšky a to type-1 fuzzy modely.

• Model 1: Klasický fuzzy model, resp. IT2FLS s 0% nejistotou
• Model 2: IT2FLS s 10% nejistotou
• Model 3: IT2FLS s 20% nejistotou
• Model 4: IT2FLS s 30% nejistotou
• Model 5: IT2FLS s 40% nejistotou
• Model 6: IT2FLS s 50% nejistotou

Při tvorbě expertního modelu v této práci je ke stanovení báze znalostí využita
umělé inteligence, konkrétně jsou pravidla generována prostřednictvím adaptivní
neuro-fuzzy inferenční systém (ANFIS). K tomuto kroku je přistoupeno účelově,
neboť stanovení pravidel prostřednictvím autorky práce by nemusela dostatečně
pokrýt řešenou problematiku, navíc nejsou k dispozici experti, kteří by znalostní
bázi stanovili, v neposlední řadě hraje také roli hledisko časové. Navíc vytvořením
znalostní báze prostřednictvím umělých neuronových sítí umožní expertní model
jednoduše revidovat a podrobit dalšímu zkoumání jinými výzkumníky. Celkem je
vytvořeno 625 pravidel, na základě, kterých jsou vytvořené modely vyhodnoceny.
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Model
Trojúhelníkové funkce 

členství

Lichoběžníkové funkce 

členství

Gaussovské funkce 

členství
Zvonkové funkce členství
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Obr. 4.3: Funkce členství fuzzy modelů
Zdroj: vlastní zpracování

4.4.2 Aplikace expertního modelu
Je demonstrováno potenciální praktické uplatnění vytvořeného expertního modelu.
Většina výzkumů zabývajících se předpovědí akciových trhů založených na online
datech má převážně teoretickou povahu a při zvažování návratnosti investic nebere
v úvahu reálná omezení. I když některé z těchto faktorů jsou zde zohledněny, není
navržena úplná investiční strategii, která by mohla být aplikována na akciovém trhu
tak, jak je. Obchody nejsou prováděny za reálných tržních podmínek. Expertní mo-
del je založen na předpokladech a zjednodušeních, která jsou co nejpraktičtější. Na
reálných obchodních platformách a v reálných obchodních prostředích však existuje
mnoho faktorů, které mohou ovlivnit model obchodování, který teoreticky funguje
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perfektně.
Predikčními objekty této práce jsou směry výnosů; tj. směrem nahoru, když je

𝑅𝑡 > 0 a je doporučováno koupit nebo směrem dolů, když 𝑅𝑡 < 0 a je doporučováno
prodat. V této studii je testováno skóre sentimentu investorů, který v předcházející
části poskytl nejpřesnější výsledky klasifikace. V základním fuzzy modelu vstupní
časová řada obsahuje historická data transakcí tržního indexu, jako jsou uzavírací
ceny, otevírací ceny a objem obchodování. Je zahrnut indikátory sentimentu inves-
torů vygenerovaný z online.

𝑋𝑡−1 = (𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−𝑛,···,1, 𝑜𝑝𝑒𝑛𝑡−𝑛,···,1, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡−𝑛,···,1, 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑛,···,1) (4.1)

Trénování modelu Testování modelu
Bez
sentim.

Sentiment Bez
sentim.

Sentiment

Trojúhelníkové funkce AC F1 AC F1 AC F1 AC F1
Klasický fuzzy model 0.72 0.75 0.79 0.81 0.66 0.69 0.69 0.69
IT2FLS 10 % nejistotou 0.72 0.75 0.79 0.81 0.68 0.69 0.66 0.67
IT2FLS s 20 % nejistotou 0.72 0.75 0.79 0.81 0.68 0.70 0.68 0.68
IT2FLS s 30 % nejistotou 0.72 0.76 0.75 0.76 0.66 0.69 0.70 0.70
IT2FLS s 40 % nejistotou 0.71 0.75 0.72 0.73 0.71 0.75 0.64 0.64
IT2FLS s 50 % nejistotou 0.67 0.74 0.69 0.71 0.65 0.70 0.54 0.55
Lichoběžníkové funkce AC F1 AC F1 AC F1 AC F1
Klasický fuzzy model 0.71 0.72 0.76 0.78 0.68 0.68 0.70 0.73
IT2FLS s 10 % nejistotou 0.71 0.73 0.77 0.79 0.69 0.70 0.70 0.73
IT2FLSs 20 % nejistotou 0.71 0.73 0.77 0.79 0.70 0.72 0.70 0.73
IT2FLS s 30 % nejistotou 0.71 0.73 0.77 0.78 0.69 0.72 0.70 0.72
IT2FLS s 40 % nejistotou 0.72 0.75 0.78 0.79 0.68 0.70 0.69 0.70
IT2FLS s 50 % nejistotou 0.71 0.75 0.76 0.76 0.65 0.68 0.73 0.73
Gaussovské funkce AC F1 AC F1 AC F1 AC F1
Klasický fuzzy model 0.73 0.75 0.80 0.82 0.64 0.67 0.76 0.79
IT2FLS s 10 % nejistotou 0.73 0.75 0.80 0.82 0.64 0.67 0.76 0.79
IT2FLS s 20 % nejistotou 0.71 0.72 0.75 0.78 0.62 0.65 0.70 0.75
IT2FLS s 30 % nejistotou 0.67 0.68 0.68 0.75 0.61 0.61 0.61 0.69
IT2FLS s 40 % nejistotou 0.63 0.61 0.64 0.72 0.66 0.68 0.58 0.66
IT2FLS s 50 % nejistotou 0.60 0.58 0.61 0.68 0.61 0.64 0.55 0.62
Zvonkové funkce AC F1 AC F1 AC F1 AC F1
Klasický fuzzy model 0.72 0.75 0.80 0.82 0.62 0.67 0.69 0.74
IT2FLS s 10 % nejistotou 0.73 0.76 0.80 0.83 0.64 0.68 0.68 0.74
IT2FLS s 20 % nejistotou 0.61 0.71 0.58 0.70 0.62 0.70 0.58 0.68
IT2FLS s 30 % nejistotou 0.56 0.69 0.54 0.67 0.51 0.63 0.54 0.65
IT2FLS s 40 % nejistotou 0.54 0.67 0.52 0.66 0.54 0.65 0.50 0.63
IT2FLS s 50 % nejistotou 0.53 0.68 0.53 0.67 0.53 0.65 0.53 0.65

Tab. 4.5: Přesnost expertního fuzzy modelu
Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce 4.5 jsou zaneseny přesnosti predikce expertních modelů založených na
fuzzy logice lišící se jednak typem funkce členství a jednak úrovní neurčitostí obsa-
ženou mezi těmito funkcemi.
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VO6: Jaká míra neurčitosti ve fuzzy funkcích členství je vhodná pro predikci vývoje
akciového trhu?
Lze vypozorovat, že type-2 fuzzy logika dosahuje stejných, ne-li lepších výsledků než
type-1 fuzzy logika, jinými slovy obsažení jisté úrovně nejistoty ve funkcích členství
poskytuje přesnější výsledky. Na základě trénování i testování type-1 a type-2 fuzzy
modelu lze konstatovat, že nejvyšší přesnost predikce vývoje akciového trhu vyka-
zuje model s integrací maximálně 10% nejistoty zahrnuté mezi dolní a horní funkcí
členství. Nicméně je nezbytné upozornit, že s vyšší integrací nejistoty prudce klesá
přesnost predikce. Z toho důvodu je na základě výstupů disertační práce doporu-
čováno vhodně nastavit výši nejistoty, neboť zahrnutí příliš velké nejistoty snižuje
přesnost predikce a může vést k chybným závěrům, potažmo k méně ziskové inves-
tiční strategii.
VO7: Který typ fuzzy funkce členství nejlépe odpovídá charakteru vstupních dat?
Povzbudivé výsledky poskytují jak Gaussovské, tak zvonkové funkce členství. Ob-
dobný závěr poskytli i Janková a kol. (2021b), kteří tvrdí, že oba dva výše zmíněné
typy funkcí patřičně reflektují popis vstupních dat pocházejících z akciového trhu
a jsou vhodné zejména pro analýzu akciového trhu. Tyto funkce jsou identifiko-
vány jako nejvhodnější z hlediska popisu charakteru vstupních dat, tak vykazované
přesnosti predikce vývoj akciového trhu. Nicméně opětovně je nezbytné vhodné na-
stavení i úrovně nejistoty obsažené v těchto funkcích, neboť zejména u Gaussových
a zvonkových funkcí členství je zjevný strmý propad přesnosti s narůstající nejis-
totou, který zkresluje průměrnou přesnost predikce u těchto typů funkcí členství.
Z trojúhelníkových a trapezoidních funkcí tento pokles přesnosti není tak markantní.
U trapezoidních funkcí je patrná vyvážená přesnost napříč úrovní nejistoty obsažené
mezi jednotlivými horními a dolními funkcemi členství.

4.4.3 Implementace investiční strategie
Rozšiřují se důkazy o tom, že ceny akcií přehnaně reagují nebo nedostatečně re-
agují na zveřejňované informace, což naznačuje, že pravděpodobně bude existovat
zisková obchodní strategie, která vybírá akcie na základě jejich minulých výnosů
a sentimentu. Jednoduše je nezbytné zhodnotit ziskovost extrahovaného sentimentu
z online zpráv a určit, zda je pro investory v zásadě efektivní a poskytuje vodítko při
správném, přesném a výnosném rozhodnutí týkajícím se akciového indexu. Pokud
je skutečné doporučení koupit a výstup predikce modelu rovněž signalizuje příkaz
k nákupu, je realizován zisk. Nicméně v případě, že je skutečné doporučení nekupo-
vat či neinvestovat do akciového indexu a výstup z predikce indikuje nákupní signál,
je realizována ztráta. Dále je pracováno výhradně se zpožděním sentimentu o jeden
den a jsou zvoleny nejpřesnější zástupci fuzzy modelů každého typu fuzzy funkce
členství.

K prozkoumání výsledku zpětného testování je zvolena křivka ekvity k vizualizaci
výkonu investičních strategií. Tato křivka charakterizuje vývoj vloženého kapitálu
v čase. Ukázka ekvitní křivky obchodních signálů generované prostřednictvím ex-
pertního fuzzy modelu s různým typem funkcí členství je vykreslena na obrázku
4.4. Je nezbytné upozornit, že jsou zvoleny výhradně fuzzy modely, které dosáhly
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nejvyšší přesnosti. K tomuto kroku je přistoupeno, aby byla jednoduše pozorova-
telná výkonnost fuzzy modelů. Přičemž je uvažováno o počáteční investici 10 000
USD, která je zhodnocována v průběhu sledovaného testovaného období 1.4.2020
do 17.7.2020. Křivka tak zobrazuje kumulované zhodnocení vložených finančních
prostředků.
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Obr. 4.4: Simulace vývoj vloženého kapitálu
Zdroj: vlastní zpracování

VO8: Jak ovlivňuje investiční strategii integrace sentimentu?
Strategie založená na sentimentu je schopna se lépe vyrovnat s nenadálými pro-
pady na trhu, resp. lépe využít následné ziskové příležitosti po propadu trhu. Ve
skutečnosti investiční strategie bez sentimentu funguje lépe než jednoduchá srovná-
vací strategie založená na benchmarku, nicméně od konce května 2020 tato strategie
zaostává za benchmarkem.

Benchmark Fuzzy
Triangular

Fuzzy
Trapezoidal

Fuzzy
Gaussian

Fuzzy
Bell

Celkový výnos 0.0982 0.0737 0.0807 0.0526 0.1038
Průměrný výnos 0.0014 0.0010 0.0011 0.0008 0.0014
Volatilita 0.0131 0.0114 0.0113 0.0113 0.0116
Průměrný obrat 0.0068 0.2568 0.2770 0.2905 0.2230
Maximální obrat 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
Maximální ztráta 0.0684 0.0439 0.0712 0.0439 0.0485
Průměrné nák. náklady 0.3381 6.6750 7.4973 7.6450 6.1416
Průměrné prod. náklady 0.0000 6.6911 7.1768 7.3249 5.8177

Tab. 4.6: Výkonnost investiční strategie bez sentimentu
Zdroj: vlastní zpracování
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Benchmark Fuzzy
Triangular

Fuzzy
Trapezoidal

Fuzzy
Gaussian

Fuzzy
Bell

Celkový výnos 0.0982 0.2559 0.2284 0.2975 0.2272
Průměrný výnos 0.0014 0.0032 0.0028 0.0036 0.0028
Volatilita 0.0131 0.0139 0.0104 0.0122 0.0113
Průměrný obrat 0.0068 0.2432 0.3041 0.3041 0.2297
Maximální obrat 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
Maximální ztráta 0.0684 0.0395 0.0521 0.0595 0.0351
Průměrné nák. náklady 0.3381 6.8911 8.6002 9.1268 6.4998
Průměrné prod. náklady 0.0000 6.9078 8.2823 8.8102 6.5152

Tab. 4.7: Výkonnost investiční strategie se sentimentem
Zdroj: vlastní zpracování

Výkonnost strategie bez sentimentu, resp. se sentimentem je uvedena v tabulce 4.6,
resp. 4.7. Výnos benchmarku, tedy srovnávací základny je za testované období 9.82%.
U ostatních modelů bez sentimentu se celkový výnos pohybuje v rozmezí 5% až 8%.
Naproti tomu strategie založená na sentimentu investorů extrahovaném z textových
zpráv se celkový výnos pohybuje v rozmezí 22% až 30%. Skutečnost, že strategie
založená na sentimentu investorů také překonává strategii benchmarku, která ne-
používá informace o sentimentu, je počáteční indikací, že sentiment investora nese
relevantní informace pro ziskovou investiční strategii. Jelikož strategie založená na
sentimentu investorů je aktivní strategií, vykazuje vyšší obrat než spíše pasivní srov-
návací strategie.

4.5 Komparace modelů predikce
V předcházející části disertační práce byl vytvořen expertní systém založený na
fuzzy logice prvního a druhého typu s různými funkcemi členství. Je nezbytné model
navržený v této práci komparovat s více užívanými modely, které byly v různých
formách aplikovány ve výzkumných pracích. Konkrétně je pozornost zaměřena na
komparaci fuzzy logiky s modely rozhodovacích stromů, SVM, k-nejbližších sousedů,
neuronových sítí a naivního Bayese, přičemž tyto metody jsou detailně rozčleněny.
VO9: Který model poskytuje přesnější výsledky predikce vývoje akciového trhu?
Komparační metody jsou uvedeny v tabulce 4.8. Je zjištěno, že přidání indiká-
torů sentimentu investora vytvořených algoritmem binární klasifikace může vylepšit
pouze modely s nízkou přesností předpovědi, jako jsou modely lineárního diskri-
minantu a Naïve Bayes, se zlepšením přesnosti o 0.2 až 0.4%. Přidání indikátoru
sentimentu však nemůže zlepšit modely s vynikající přesností předpovědi, které jsou
založeny na vstupních datech denních cen a objemu obchodování, jako jsou modely
SVM, k-nejbližších sousedů, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Navíc je proká-
záno, že se zvyšujícím se zpožděním zahrnutým do modelu prudce klesá přesnost
predikce až o 20%. Na základě výsledků prognózy výnosů akciového indexu, je přes-
nost modelů se zahrnutím zpožděného sentimentu o více než jeden den nepřijatelná;
přesnost většiny modelů je mírně nad 50% a u některých modelů dokonce pod 50%.
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Trénování modelů Testování modelů
Bez
sentim.

Sentiment Bez
sentim.

Sentiment

AC F1 AC F1 AC F1 AC F1
Fine Tree 0.65 0.68 0.63 0.65 0.46 0.38 0.62 0.63
Medium Tree 0.67 0.69 0.67 0.69 0.47 0.40 0.55 0.58
Course Tree 0.71 0.75 0.71 0.75 0.49 0.21 0.72 0.71
Linear Discriminant 0.72 0.74 0.72 0.74 0.50 0.27 0.70 0.70
Linear SVM 0.73 0.75 0.73 0.75 0.48 0.05 0.78 0.78
Quadratic SVM 0.73 0.76 0.72 0.75 0.62 0.46 0.66 0.67
Cubic SVM 0.61 0.71 0.71 0.74 0.51 0.38 0.62 0.63
Fine Gaussian SVM 0.72 0.75 0.71 0.74 0.50 0.18 0.72 0.72
Medium Gaussian SVM 0.72 0.74 0.71 0.74 0.56 0.06 0.70 0.72
Course Gaussian SVM 0.70 0.76 0.69 0.76 0.56 0.06 0.53 0.69
Fine k-NN 0.66 0.68 0.65 0.67 0.47 0.38 0.69 0.72
Medium k-NN 0.70 0.74 0.68 0.72 0.43 0.19 0.69 0.69
Course k-NN 0.71 0.74 0.71 0.74 0.56 0.06 0.53 0.69
Cosine k-NN 0.70 0.73 0.69 0.73 0.45 0.25 0.73 0.75
Cubic k-NN 0.69 0.74 0.67 0.72 0.42 0.16 0.72 0.71
Weighted k-NN 0.67 0.70 0.66 0.69 0.43 0.22 0.73 0.74
Ensemble Boosted Tree 0.70 0.74 0.70 0.73 0.46 0.39 0.54 0.70
Ensemble Subspace Disc. 0.73 0.75 0.72 0.74 0.47 0.17 0.72 0.73
Ensemble Subspace k-NN 0.63 0.65 0.64 0.67 0.47 0.38 0.68 0.69
Ensemble RUS Boosted Trees 0.71 0.74 0.69 0.72 0.42 0.34 0.65 0.66
Narrow Neural Networks 0.71 0.74 0.68 0.70 0.42 0.27 0.64 0.63
Medium Neural Networks 0.64 0.67 0.63 0.65 0.45 0.41 0.69 0.71
Wide Neural Networks 0.67 0.68 0.64 0.66 0.41 0.37 0.58 0.60
Bilayered Neural Networks 0.67 0.68 0.65 0.67 0.54 0.41 0.76 0.77
Trilayered Neural Networks 0.62 0.65 0.64 0.66 0.49 0.46 0.61 0.62
Gaussian Naive Bayes 0.70 0.71 0.70 0.71 0.42 0.16 0.69 0.70
Kernel Naive Bayes 0.71 0.74 0.71 0.73 0.53 0.26 0.76 0.74

Tab. 4.8: Přesnost modelů predikce
Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky ukazují, že sentiment extrahovaný textem má určitou mírnou prediktivní
sílu pro budoucí výnosy akciového trhu ovšem s ohledem na velikost zpoždění. Dále
bylo prokázáno, že modely fuzzy logiky jsou schopny vhodným nastavením funkcí
členství a nejistoty v nich obsažených vylepšit predikci a jsou schopny konkuro-
vat klasickým expertním modelům predikce, které jsou standardně využívané ve
výzkumných studiích. Zde je dále nezbytné upozornit, že uspokojivých výsledků do-
sáhl zejména model type-2 fuzzy logiky s integrací 10% nejistoty, které je schopen
konkurovat klasické type-1 fuzzy logice, ba co více, dokáže jeho přesnost převýšit.
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5 Přínosy disertační práce
Přínosy disertační práce spočívají v naplnění stanovených cílů a lze je formulovat
jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Vzhledem ke skutečnosti, že praxe
nemže existovat bez teorie, je třeba zdůraznit vzájemnou provázanost obou přínosů.
Na základ jejich průniku je pak možné formulovat nové poznatky, které lze využít
v pedagogickém procesu. Přínos disertační práce tak lze spatřit ve třech dimenzích.

5.1 Nejdůležitější přínosy pro vědu a výzkum
• Bibliometrická analýza identifikující vzájemné souvislosti vyselektovaných vě-

deckých a výzkumných prací v předmětné problematice.
• Kritický přezkum mezinárodních vědeckých a výzkumných článků, včetně uce-

lených přehledů postupů a využitých přístupů na základě čeho jsou identifiko-
vána tzv. bílá místa a poskytuje tak náměť na budoucí směřování výzkumu.

• Komparace lexikonů včetně binárních klasifikátorů ke stanovení skóre senti-
mentu z online finančních zpráv a příspěvků na sociální sítích.

• Aplikace vlnkové koherence pro zjištění vlivu skóre sentimentu na akciový trh.
• Tvorba expertního type-2 fuzzy modelu. Vyšší typ fuzzy logiky je detailně

rozebrán z hlediska typu využitých funkcích členství a také úrovně nejistoty
integrované do modelu.

• Komparace vytvořeného modelu type-1 a type-2 fuzzy logiky s celou řadu
jiných standardních modelů predikce.

5.2 Nejdůležitější přínosy pro praxi
• Expertní model sloužící jako podpora pro rozhodování s identifikací možných

ziskových příležitostí.
• Nástroj ke sledování a vyhodnocování nálady na akciovém trhu.
• Sofistikovaný způsob řešení daného rozhodovacího problému.
• Úspora nákladů a času při řešení složitých rozhodovacích procesů.
• Metodika, která by mohla poskytnout pokyny investorům a dalším finančním

profesionálům pro konstrukci a vyvážení jejich investičních portfolií.

5.3 Nejdůležitější přínosy pro pedagogickou oblast
• Možnost využití práce, jako informačního zdroje, pro výuku ekonomicko-mana-

žerských oborů v předmětech zabývající se teorií finančních trhů či kvantita-
tivními metodami v ekonomii.

• Možnost využití práce, jako informačního zdroje, pro výuku manažersko-informa-
tických oborů v předmětech jako jsou pokročilé metody v rozhodování a ope-
rační a systémová analýza.

• Možnost využít výstupy disertační práce při zpracovávání bakalářských a di-
plomových prací se zaměřením na tvorbu modelů na akciových trzích, potažmo
i na jiných trzích finančního systému.
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Závěr
Tématem disertační práce je „Expertní systém pro rozhodování na akciových trzích
s využitím sentimentu investorů“ a pojednává o možnosti využití expertního sys-
tému fuzzy logiky pro predikci vývoje akciových trhů. V práci je nejprve představeno
teoretické pozadí výzkumu zaobírajíce se teorií finančních trhů včetně neplatnosti
hypotézy efektivních trhů a prosazujícího se proudu behaviorálních financí. Beha-
viorální finance tvrdí, že investoři se řídí názorem ostatních a mají zjevnější proces
šíření sentimentu. To zvyšuje nepopiratelnou důležitou prozkoumat proces tvorby
sentimentu, který by pomohl pochopit, jak generuje a ovlivňuje obchodní strategii.

V rámci sekundárního výzkumu je také proveden kritický přezkum literatury.
Cílem této části bylo nalezení vědeckých mezer, tedy oblastí výzkumu, které jsou
doposud neřešeny nebo řešeny nedostatečně. Pro nalezení těchto mezer je prove-
dena bibiliometrická a obsahová analýza detailně popisují relevantní mezinárodní vý-
zkumné studie. Mnoho výzkumných prací naznačuje, že analýzu sentimentu veřejné
nálady lze použít k předpovědi pohybu jednotlivých cen akcií, nicméně výsledky jsou
stále rozporuplné. Na základě jejich identifikace jsou stanoveny výzkumné otázky
a hypotézy přispívající k jedinečnosti tohoto výzkumu.

V předkládané disertační práci je pozornost zaměřena výhradně na akciový trh,
ale lze jej použít na jiné trhy, které jsou do značné míry ovlivněny lidskými chování.
Vzhledem k tomu, že akciový trh je citlivý na chování investorů i na stav firem,
slouží sociální data jako důležitý ukazatel chování investorů. Aby bylo možné vy-
tvořit vhodný expertní model, byl implementován výzkumný proces, který se skládá
z různých kroků, včetně sběru dat, předzpracování dat, klasifikace sentimentu, pre-
dikce a vyhodnocení predikční schopnosti modelů. Tato disertační práce k analýze
sentimentu investorů využila kanály online finanční platformy StockTwits a online
finanční zprávy. Ke klasifikaci sentimentu je zvolen hybridní přístup kombinující bi-
nární klasifikátory a lexikony pozitivních a negativních slov. Z těchto dat je následně
stanoveno skóre sentiment investorů, který slouží jako vstup do expertního modelu.

Konkrétně v této disertační práci je za expertní systém zvolen model fuzzy logiky,
jenž dosahuje na akciových trzích značně přijatelných výsledků. Jedinečnost tohoto
výzkumu tak spočíval v návrhu, aplikaci a verifikaci modelu typ 1 a 2 fuzzy logiky.
Zejména vyšší typ fuzzy logiky nebyl v této oblasti prozatím vůbec prozkoumán.
Z toho důvodu je vytvořeno několik modelů lišících se úrovní nejistoty a typem
využité funkce členství. Je stanovena investiční strategie integrující do modelu tržní
data a vytvořené skóre sentimentu. Je prokázáno, že integrací sentimentu do modelu
se značně zvyšuje přesnost predikce, resp. integrací sentimentu je investor schopen
generovat ziskovější investiční strategii. Výkonnost predikce fuzzy modelů je dále
srovnávána s výkonností několika srovnávacích modelů, včetně SVM, KNN, naivního
Bayes a dalších. Z experimentů vyplynulo, že modely fuzzy logiky jsou vhodným
nastavením funkcí členství a nejistoty v nich obsažených vylepšit predikci a jsou
schopny konkurovat klasickým modelům predikce, které jsou standardně využívané.

Zároveň z výsledků disertace je možno poskytnout návrhy v oblasti aplikovatel-
nosti expertních systémů integrací vytvořeného sentimentu investorů na akciových
trzích a přinést tak nový pohled na využití fuzzy logiky s přínosy nejen v teoretické,
ale i praktické rovině včetně využitelnosti ve vzdělávací činnosti fakulty.
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