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Abstrakt 

Diplomová práce se s využitím fuzzy logiky a pokročilých metod rozhodování zabývá návrhem 

modelu využitelným při řízení rizik plynoucích z výběru investičních aktiv (kryptoměn). Ke 

tvorbě expertního modelu bude v největší míře využit Fuzzy Logic Toolbox programového 

prostředí MATLAB.  

Abstract 

The diploma thesis deals with the application of fuzzy logic and advanced decision-making 

methods for designing a model that can be used in the management of risks related to investment 

assets (cryptocurrencies) selecting. For a model creation there will be mainly used Fuzzy Logic 

Toolbox of MATLAB programming environment. 
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Keywords  

MATLAB, MS Excel, fuzzy logic, model, risk management, cryptocurrency 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

BRÜCKNER, J. Rizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení 

za využití fuzzy logiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. 

106 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne 25. května 2018 

 

 ………………………………………… 

 Podpis diplomanta 

 



Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat prof. Ing. Petru Dostálovi, CSc. za cenné rady a 

připomínky, které mi při tvorbě této diplomové práce poskytl. 

 



8 

OBSAH 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 10	

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ........................................................................... 10	
METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ................................................................................ 11	

1	 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ......................................................................................... 12	
1.1	 Management rizik ....................................................................................................... 12	

1.1.1	 Vymezení základních pojmů dle ČSN ........................................................... 13	
1.1.2	 Klasifikace rizik ............................................................................................ 14	

1.1.3	 Řízení / posuzování rizik ............................................................................... 14	
1.1.4	 Metoda RIPRAN ........................................................................................... 18	

1.2	 Fuzzy logika ................................................................................................................ 19	
1.2.1	 Funkce členství ............................................................................................. 20	

1.2.2	 Operace s fuzzy množinami .......................................................................... 22	
1.2.3	 Proces fuzzy zpracování ............................................................................... 23	

1.3	 Úvod do kryptoměn .................................................................................................... 24	
1.3.1	 Vysvětlení základních pojmů ........................................................................ 24	

1.3.2	 Blockchain .................................................................................................... 25	
1.3.3	 Smart kontrakty ............................................................................................ 27	

2	 ANALÝZA PROBLÉMU A SITUACE .............................................................................. 28	
2.1	 Popis hodnocených kryptoměn ................................................................................... 28	

2.1.1	 NEO .............................................................................................................. 28	
2.1.2	 Cardano ........................................................................................................ 30	

2.1.3	 Vertcoin ........................................................................................................ 32	
2.1.4	 IOTA ............................................................................................................. 34	

2.1.5	 Waves ............................................................................................................ 35	
2.1.6	 Zpracování tržních dat ................................................................................. 37	

2.2	 Identifikace rizik v procesu investování do kryptoměn .............................................. 38	
2.2.1	 Výběr nákupní platformy .............................................................................. 38	

2.2.2	 Registrace na burze ...................................................................................... 40	
2.2.3	 Přihlašování na burzu .................................................................................. 41	

2.2.4	 Převod peněz na burzu ................................................................................. 42	
2.2.5	 Volba kryptoměn k investici .......................................................................... 44	

2.2.6	 Nákup kryptoměn .......................................................................................... 45	
2.2.7	 Držba a převody kryptoměn ......................................................................... 47	



9 

2.3	 Analýza rizik procesu metodou RIPRAN ................................................................... 49	

2.3.1	 Nejvýznamnější rizika a návrh opatření ....................................................... 52	
3	 NÁVRH ŘEŠENÍ ................................................................................................................. 58	

3.1	 Vymezení vstupních proměnných modelu ................................................................. 58	
3.1.2	 Blok „what/co“ ............................................................................................. 59	

3.1.3	 Blok „who/kdo“ ............................................................................................ 60	
3.1.4	 Blok „when/kdy“ .......................................................................................... 61	

3.1.5	 Blok „how/jak“ ............................................................................................. 62	
3.1.6	 Oblasti k zamyšlení, nezařazené do modelu ................................................. 63	

3.2	 Návrh řešení v programu MS excel ............................................................................ 65	
3.2.1	 Transformační matice ................................................................................... 65	

3.2.2	 Stavová matice .............................................................................................. 65	
3.2.3	 Vyhodnocení pomocí programu MS Excel ................................................... 66	

3.3	 Návrh řešení v programu MATLAB .......................................................................... 68	
3.3.1	 Fuzzy systém ................................................................................................. 68	

3.3.2	 Práce s FIS designerem ................................................................................ 70	
3.3.3	 MF editor: nastavení vstupních a výstupních proměnných .......................... 71	

3.3.4	 Rule Editor: nastavení pravidel .................................................................... 72	
3.3.5	 Surface viewer: kontrola vzájemné závislosti proměnných .......................... 74	

3.3.6	 Rule viewer: kontrola modelu ...................................................................... 75	
3.3.7	 M file ............................................................................................................. 77	

3.3.8	 Ukázka chování modelu ................................................................................ 79	
3.3.9	 Vyhodnocení v programu MATLAB ............................................................. 81	

3.4	 Porovnání a zhodnocení výsledků .............................................................................. 82	
3.4.1	 Popis kategorií výsledného hodnocení ......................................................... 82	

3.4.2	 Porovnání a zhodnocení výsledků ................................................................ 82	
3.5	 Přínosy vlastních návrhů řešení .................................................................................. 85	

4	 ZÁVĚR ................................................................................................................................ 86	
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................................... 87	

SEZNAM OBRÁZKŮ .............................................................................................................. 90	
SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 92	

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................... 93	
SEZNAM ROVNIC .................................................................................................................. 94	

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................... 95	
PŘÍLOHY ................................................................................................................................. 96	



10 

ÚVOD 

Kryptoměny jsou v dnešní době značně diskutovaným tématem. A není divu. Jejich tržní 

kapitalizace k dnešnímu dni čítá bezmála 400 miliard amerických dolarů. Názory na 

kryptoměny se však diametrálně liší. Někteří tvrdí, že kryptoměny jsou penězi budoucnosti a 

svoje tvrzení opírají například o fakt, že peněžní systém se od pradávna neustále mění a další 

vývoj je nevyhnutelný. Výše uvedené tvrzení lze podpořit historickým vývojem peněz, tedy 

přerodem barterového obchodu k všeobecným ekvivalentům, od nich dále přes kovové peníze 

až k penězům papírovým, respektive dnes už i elektronickým.  Opačné názory celé 

kryptoměnové nadšení přirovnávají k tulipánové horečce, která proběhla v 17. století 

v Nizozemsku a je považována za jednu z nejstarších spekulativních bublin. Kryptoměnám 

tímto předpovídají brzký pád. Ani taková tvrzení nelze vyvrátit. Hodnota kryptoměn není ničím 

kryta a jejich cena je dána pouze středem nabídky a poptávky. Pravdou nicméně zůstává, že 

kryptoměny nejsou pouze prostředkem směny a jejich technologie umožňuje řešit mnoho 

problému dnešní doby.  

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Výchozím bodem pro sepsání diplomové práce je záměr investora rozšířit své (kryptoměnové) 

portfolio o nové měny, tzv. altcoiny1. Jak již bylo naznačeno v úvodu, investování do 

kryptoměn je velice rizikovou záležitostí. Hovoříme zde o relativně nové oblasti s těžce 

předvídatelným prostředím. Investor se v oboru kryptoměn pohybuje a je seznámen se stavem 

vnějšího prostředí. Vnější prostředí je velmi komplexní a v čase značně proměnlivé, proto jeho 

sledování ponecháme na bedrech investora a v diplomové práci se budeme věnovat 

konkrétnějším oblastem. 

Cílem diplomové práce je s využitím fuzzy logiky vytvořit expertní model (nástroj), 

který poslouží při řízení rizik souvisejících se záměrem investovat do nově vybraných aktiv 

(kryptoměn).   

                                                
1 Alternativní kryptoměna (jiná, než Bitcoin) 
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METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Ze všeho nejdříve budou vypracována teoretická východiska, o která se budeme v diplomové 

práci opírat. 

V analytické části budou vymezeny kroky, které musí investor podniknout v souvislosti 

se záměrem investovat do nově vybraných investičních aktiv (kryptoměn). Pro takto vymezené 

oblasti bude provedena identifikace možných rizik a následně analýza těchto rizik s využitím 

metody RIPRAN. Závěrem budou navrhnuta vhodná opatření, a to s cílem snížit úroveň (tj. 

pravděpodobnost nebo dopad) řešených rizik a částečně tak ochránit investora před možnou 

finanční ztrátou způsobenou chybami, kterých by se mohl v jednotlivých krocích dopustit. 

V návrhové části se zaměříme na tvorbu expertního modelu, založeného na principech 

fuzzy logiky. Model bude vycházet z poznatků získaných v analytické části diplomové práce a 

poslouží při řízení rizik spojených se záměrem investovat do nově vybraných investičních aktiv 

(kryptoměn). K tvorbě modelu nejdříve využijeme prostředí programu MS Excel, ve kterém 

nashromáždíme potřebná data, která zpracujeme a vytvoříme předběžný hodnotící model. Po 

dokončení práce v MS Excel vytvoříme model i v programu MATLAB, který je pro práci 

s fuzzy logikou přímo uzpůsoben. Závěrem budou vybrané měny vyhodnoceny v obou 

modelech, výsledky porovnány a opatřeny komentářem. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Cílem kapitoly je poskytnout teoretická východiska pro oblasti, se kterými je v diplomové práci 

operováno. Nejdříve se budeme zabývat riziky, jejich klasifikací a možnostmi jejich řízení. 

Dále budou rozebrány pokročilé metody rozhodování, s nimiž budeme pracovat při návrhu 

vlastního řešení. Poslední kapitola teoretické části poskytuje teoretický úvod do problematiky 

kryptoměn.  

1.1 MANAGEMENT RIZIK 

Management rizik jsou dle definice ČSN ISO 3100 „koordinované činnosti pro vedení a řízení 

organizace s ohledem na rizika“. Proces managementu rizik je pak „systematické uplatňování 

manažerských politik, postupů a zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení 

kontextu, a zjišťování, analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání 

rizik“. [35, s.13] 

Riziko je pojem, se kterými se laická i odborná veřejnost setkává relativně často, a který 

ve svém nejširším pojetí představuje vystavení nepříznivým okolnostem. Marek objasňuje, že 

pojem má z etymologického hlediska kořeny již ve staré řečtině, a to ve slově „riza“ (v překladu 

kořen), příp. v italštině – slovo risico (útes). Není těžké si vyvodit, že oba pojmy (ať už kořen 

nebo útes) znamenaly jakousi překážku na cestě (k cíli). [17] [20] 

Je důležité brát na vědomí, že neexistuje jednotná definice rizika, což potvrzují i Rais s 

Doskočilem, kteří podotýká, že riziko může být definováno různě. Uvádějí např.: 

- „pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru; 

- variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení; 

- odchýlení od skutečných a očekávaných výsledků; 

- pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišného od výsledku očekávaného; 

- situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti; 

- nebezpečí negativní odchylky od cíle“ [20, s.47]: 

Riziko se dá chápat také jako pravděpodobnost, že se bude dosažený stav lišit od stavu 

očekávaného. Rais s Doskočilem zároveň upozorňují, že riziko by nemělo být redukováno na 

pouhou pravděpodobnost, neboť kromě ní zahrnuje i kvantitativní rozsah dané události. [20] 
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1.1.1 Vymezení základních pojmů dle ČSN 

Za účelem správného pochopení textů v nadcházejících kapitolách je vhodné si jednotně 

vymezit základní pojmy z oblasti (řízení) rizik. Pojmy jsou definovány dle normy ČSN ISO 

31000 a v rámci potřeby jsou shlukovány do tematických bloků: 

- Riziko: „účinek nejistoty na dosažení cílů“ [35, s.11] 

- Proces managementu rizik – „systematické uplatňování manažerských politik, 

postupů a zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu, a 

zjišťování, analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání 

rizik.“ [35, s.13] 

- Stanovení kontextu: „vymezení vnějších a vnitřních parametrů, které mají být 

zohledněny při managementu rizik a nastavení rozsahu platnosti a kritérií rizik pro 

politiku managementu rizik“ [35, s.13] 

- Kritéria rizik: „referenční hodnoty parametrů, podle kterých se hodnotí závažnost 

rizika“ [35] 

- Úroveň rizika: „velikost rizika vyjádřená jako kombinace následků a jejich možných 

výskytů“ [35, s.16] 

- Posuzování rizik: „celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení 

rizik“ [35, s. 14] 

o Identifikace rizik: „proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik“ 

„…zahrnuje zjišťování zdrojů rizik, událostí, jejich příčin a potenciálních 

následků“ [35, s.14] 

§ Zdroj rizika: „prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má 

vnitřní potenciální schopnost způsobit riziko“ [35, s.15] 

§ Událost: „výskyt nebo změna určité množiny okolností“ [35, s.15] 

§ Následek: „výsledek události působící na cíle“ [35, s.15] 

o Analýza rizik: „proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika; 

…poskytuje základ pro hodnocení rizika a pro rozhodnutí o ošetření rizika; 

…zahrnuje odhad rizika“ [35, s.16] 

§ Úroveň rizika: „velikost rizika vyjádřená jako kombinace následků a 

jejich možností výskytu“ [35, s.16] 

o Hodnocení rizik: „proces porovnávání výsledků analýzy rizik s kritérii rizik 

k určení, zda riziko a/nebo jeho velikost je přijatelné nebo tolerovatelné“ [35, 

s.16] 
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- Ošetření rizika: „proces pro modifikování (změnu) rizika“ [35, s.16] 

- Opatření: „prostředek řízení, který modifikuje riziko“ [35, s.17] 

1.1.2 Klasifikace rizik 

Již jsme se dozvěděli, že riziko je široký pojem, pro nějž neexistuje zcela jednotná definice. 

Riziko je tedy třeba chápat z pohledu, z kterého na něj nahlížíme. Z takového pohledu je vhodné 

i rizika klasifikovat. Fotr se Součkem mezi základní způsoby třídění rizika řadí [9, s.130-131]:  

- „Podnikatelské a čisté riziko 

- Systematické a nesystematické 

- Vnitřní a vnější 

- Primární a sekundární“  

Klasifikovat rizika však lze z mnoha odlišných aspektů. Uvedeme ještě jedno z často 

používaných dělení rizik, a to dle jejich věcné náplně [9]: 

- „Technicko-technologická 

- Výrobní 

- Ekonomická 

- Tržní 

- Finanční 

- Legislativní 

- Politická 

- Environmentální 

- Informační 

- Spojená s lidským činitelem 

- Spojená se zásahem vnější moci“ 

1.1.3 Řízení / posuzování rizik 

Smejkal a kol. definují řízení rizik jako „proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit 

působení již existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která se snaží eliminovat účinek 

nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít příležitostí působení pozitivních vlivů“. Doplňují 

také, že proces řízení rizik je složen z několika etap, a že finálním výsledkem každé etapy je 

rozhodnutí. [21, s.116] 

Hovoříme-li o procesu posuzování rizik vymezeného metodikou normy ČSN ISO 

31000, zjistíme, že se podstata procesu posuzování rizik, resp. jeho členění, blíží definici řízení 
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rizik vymezené Smejkalem a spol. Dle pokynu TNI 01 0350:2010 dané normy lze za celkový 

proces posuzování rizik považovat soubor kroků: identifikace rizik, analýza rizik a hodnocení 

rizik. [35] [36] 

Smejkal a kol. vysvětlují, proč může být při řízení rizik přínosné využití fuzzy logiky:  

„…většinou není reálné mít k dispozici takto komplexní informace a zejména pak není reálné 

odhadnout předem vliv a hlavně význam jednotlivých faktorů, které na subjekt působí, existuje 

zde možnost rozhodování za neúplné informace (fuzzy), což lze částečně eliminovat za pomocí 

nástrojů pro podporu rozhodování při neúplných (mlhavých) informacích.“ [21, s.116] 

Identifikace rizik 

Jedná se o prvotní činnost v procesu řízení (posuzování) rizik. Identifikace rizik spočívá 

v hledání, rozpoznávání a zaznamenávání rizik. Účelem je zjistit, jaké situace by mohly ovlivnit 

proces dosahování našich cílů. [36] 

V rámci identifikace rizik definujeme jejich zdroje, příčiny a potenciální následky. Měli 

bychom využívat aktuální informace a nástroje, které odpovídají našim potřebám, 

způsobilostem a rizikům, se kterými se můžeme setkat. Cílem je vytvořit vyčerpávající seznam 

rizik založený na událostech, které mohou mít dopad na dosahování našich cílů. Měl by být 

zahrnutý široký okruh rizik bez ohledu na to, zdali jsou jejich zdroje námi řízeny, či nikoliv. 

[35] 

Prostějovská doporučuje při identifikaci rizik využít strukturu příčina-riziko-účinek, 

která sleduje okolnosti, které vedou ke vzniku rizikové události a zároveň popisuje možné 

účinky negativního jevu. [19] 

V ČSN EN 31010 jsou obecně popsány druhy metod sloužících k identifikaci rizik: 

- „metody založené na důkazu, k jejichž příkladům patří kontrolní seznamy a 

přezkoumávání historických dat 

- systematické týmové přístupy, při nichž se tým expertů řídí systematickým procesem 

s cílem identifikovat rizika pomocí strukturovaného souboru výzev nebo otázek 

- techniky induktivního uvažování, jako je např. HAZOP“ [36, s.15] 

Za konkrétní metody pak lze dle Prostějovské považovat [19]:  

- Brainsorming 

- SWOT analýza 

- Metoda Delphi 
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- Checklisty a kontrolní seznamy rizik 

- Analýza příčin a důsledků + Analýza příčin a následků 

- Analýza poruch a nebezpečí (PHA, HAZOP, FMEA, FTA, ETA, HRA, What if) 

- Analýza pole sil 

- Myšlenkové mapy 

- Scénáře 

Analýza rizik 

Analýza rizik je krokem předcházejícím činnosti hodnocení rizik a Smejkal s Raisem ji popisují 

jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a jejich závažnosti. [21, s.95] 

Dle ČSN EN 31010 se analýza rizik týká rozvíjení a chápání rizika. V rámci analýzy 

rizik pohlížíme na rizika identifikovaná v rámci procesu identifikace rizik hlouběji. Určujeme 

jejich možné následky a pravděpodobnosti. Následná kombinace těchto následků a příslušných 

pravděpodobností nám slouží ke stanovení úrovně rizika. Úroveň rizika vyjadřujeme termíny 

nejvhodnějšími pro daný typ rizika a ve formě, která při hodnocení rizik napomáhá. V některých 

případech lze dle ČSN EN 31010 úroveň rizika vyjádřit i jako rozdělení pravděpodobnosti pro 

celý rozsah následků. [36, s.14-15] 

Skupiny metody, které se při analýze rizik používají lze dělit na kvalitativní, 

kvantitativní a kombinované [21, s.112-115] 

Cílem analýzy rizik je určení povahy rizika a jeho úrovně. Úroveň rizika je determinována 

kombinací následků rizik a pravděpodobností jejich výskytu. [35] [36] 

Hodnocení rizik 

Proces hodnocení rizik je založen na výstupu z analýzy rizik a jeho účelem je získat aparát k 

rozhodování o tom, která rizika potřebují být ošetřena a s jakou prioritou. Potřeba řešení je 

zvažována na základě srovnání odhadované úrovně rizik se stanovenými kritérii při zohlednění 

kontextu. [35] 

Nejjednodušším rámcem pro stanovení kritérií rizik může být dělení na rizika 

potřebující ošetření a rizika nepotřebující ošetření. Takové rozdělení však, jak je upozorňováno 

v ČSN EN 31010, neodráží nejistoty zahrnuté do odhadování rizik a do stanovování hranic, 

která rizika ošetření potřebují a která ne. [36] 
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Rozhodnutí o tom, jak k riziku přistupovat může sloužit srovnání nákladů a přínosů 

v případě podstoupení rizika s náklady a přínosy plynoucích z ošetření rizika. Běžný postup 

pak dle ČSN EN (31010) spočívá v rozdělení rizika na tři skupiny [36]: 

- Horní skupina: úroveň rizika považována za nepřijatelnou; ošetření rizika nezbytné 

za každou cenu 

- Střední skupina: tzv. šedá oblast. Zohledňují se náklady a přínosy jednotlivých 

variant. 

- Dolní skupina: úroveň rizika považována za zanedbatelnou; opatření k ošetření 

rizika nejsou potřeba. 

Mezi konkrétní metody hodnocení rizik můžeme dle Prostějovské zařadit [19]: 

- Kvalitativní metody: 

o Matice rizik 

o Pravděpodobnostní stupnice 

o Stupnice měření dopadu 

o Kvalitativní scénáře 

o Bow-tie analýza 

o Analýza stromu událostí 

- Kvantitativní metody: 

o Analýza citlivosti 

o Pravděpodobnostní a rozhodovací stromy 

o Metoda Monte Carlo 

o Analýza nákladů a přínosů 

o Metoda PERT 

Dle ČSN ISO 31000 může výstup procesu hodnocení rizik za některých okolností vést 

k rozhodnutí provést další analýzu. [35] 

Ošetření rizik 

ČSN ISO 31000 ošetření rizik popisuje jako cyklický proces, který zahrnuje zavedení jednoho 

nebo vícero opatření k modifikaci rizik: 

- „Posuzování ošetření rizika 

- Rozhodování, zda úroveň zbytkového rizika je tolerovatelná 

- Pokud tolerovatelná není, vygenerování nového ošetření 
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- Vyhodnocení efektivnosti ošetření“ [35, s.32] 

Základními nástroji užívanými jako protiopatření při ošetřování rizika jsou např. 

zadržování rizik, redukce, přesun, sdílení, pojištění, vytváření rezerv, či vyhýbání se rizikům. 

[19] 

Je na místě připomenout že postoj při ošetřování rizik je individuální a značně se opírá 

o přístup investora k riziku. Obecně jsou rozeznávány tři základní přístupy [19]: 

- Averze k riziku: investor preferuje bezrizikové, příp. nízkorizikové varianty  

- Neutrální postoj: odmítání a přijímání rizika je v rovnováze 

- Sklon k riziku: vyhledávání rizikových variant řešení 

1.1.4 Metoda RIPRAN 

Jedná se o empirickou metodu analýzy rizik, jejíž autorem je Branislav Lacko. RIPRAN™ je 

ochranná známka registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod číslem 

28353. Výhodou metody RIPRAN je, že akceptuje filosofii TQM, respektuje požadavky na 

řízení rizik podle normy ČSN EN 62 198 Management rizik v projektech – Směrnice pro použití 

a dodržuje zásady pro Risk Project Management, popsané v materiálech IPMA a PMI. [4] [28] 

Postup analýzy rizik pomocí metody RIPRAN je složen z následujících fází: 

- „Identifikace nebezpečí projektu 

- Kvantifikace rizik projektu 

- Reakce na rizika projektu 

- Celkové posouzení rizik projektu“ [4] 

Krok 1: Identifikace rizik 

Doporučovanou formou je tvorba tabulky zahrnující pořadové číslo rizika, hrozbu, scénář, příp. 

poznámku. Hrozba je příčinou scénáře a lze ji hledat mj. následujícími způsoby [4]: 

- Hrozba -> Scénář 

o K hrozbě hledáme možné následky (scénář). 

o Otázka: Co nepříznivého se může přihodit (scénář), když (hrozba)? 

- Scénář -> Hrozba 

o Ke scénáři hledáme možnou příčinu 

o Otázka: Co může být příčinou (hrozba) takové nepříznivé události (scénář)?  
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Krok 2: Kvantifikace rizika 

Za účelem výpočtu hodnoty rizika je potřebné data z 1. kroku kvantifikovat. Hodnota rizika se 

pak rovná násobku pravděpodobnosti scénáře a hodnotě dopadu. Kvantifikaci lze provést v 

číselné, či verbální formě. Hodnotu rizika lze získat také na základě předem stanovené tzv. 

vazební tabulky, která jednotlivým kombinacím pravděpodobností scénáře a hodnot dopadu 

přiřazuje výslednou (verbální) hodnotu rizika. [4] 

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 

Krok 3: Návrh opatření 

Podstatou třetího bodu metody RIPRAN je snaha o snížení hodnoty rizik na přijatelnou úroveň, 

a to návrhem možného opatření pro každé z potenciálních rizik. [4] 

Krok 4: Posouzení celkové hodnoty rizika 

V posledním kroku expertní tým posuzuje celkovou hodnotu rizika a zabývá se otázkou, zda 

projekt není vysoce rizikový a zda je možné pokračovat v jeho realizaci. [4] 

1.2 FUZZY LOGIKA 

Pojem fuzzy pochází z angličtiny a v doslovném překladu znamená „mlhavý, neostrý, zastřený, 

neurčitý“. Fuzzy logika nám tedy umožňuje s využitím fuzzy množin pracovat s vágními 

(mlhavými, neostrými) pojmy. 

Teorie fuzzy množin je podoborem matematické logiky, kterou poprvé nastínil profesor 

L.A. Zadeh. Fuzzy logika si získala oblibu především v 80. letech 20. století. Výhodou je 

možnost operovat s pojmy, které nemají striktně dané (ostré) hranice. Na rozdíl od klasické 

teorie množin (ve které prvek do množiny buď patří nebo nepatří) teorie fuzzy množin určuje 

míru příslušnosti prvku do dané množiny, tedy „jak moc“ prvek do množiny patří nebo nepatří. 

Takové členství se stanovuje na intervalu <0,1>, kdy 0 znamená, že prvek do množiny zcela 

nepatří a naopak hodnota 1 značí, že prvek do dané množiny zcela patří. [5] [6] 

V souvislosti s fuzzy množinami se můžeme mj. setkat s následujícími pojmy: 
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Obrázek 1: Základní pojmy fuzzy množin [13, s.26] 

Fuzzy logika je považována za ideální nástroj při expertním rozhodování. Mařík a spol. 

vysvětlují, že expertní znalost zpravidla nebývá přesná a je často vyjadřována mlhavými pojmy. 

Dodávají, že mlhavost je způsobena např. nedostatkem informací nebo požadavky na 

jednoduchost komunikace. [18] 

1.2.1 Funkce členství 

Každá fuzzy množina, resp. stupeň členství atributů proměnné v množině, je definována 

matematickou funkcí, tzv. funkcí členství. Funkce členství všem elementům uvažované 

množiny přiřazuje stupeň členství v dané množině. Nejčastěji se jako stupně členství používají 

hodnoty z intervalu <0,1>. [5, s.23] [7] [18] 

Existuje mnoho tvarů členských funkcí. Těmi nejvíce užívanými tvary funkcí členství jsou:  

ᴦ–funkce 

 
Obrázek 2: Průběh ᴦ-funkce [8, s.12] 



21 

L-funkce 

 
Obrázek 3: Průběh L-funkce [8, s.12] 

ᴧ-funkce 

 
Obrázek 4: Průběh ᴧ-funkce [8, s.13] 

ᴨ-funkce 

 
Obrázek 5: Průběh ᴨ-funkce [8, s.13] 

Výše uvedené funkce jsou doporučovány zejména pro svoji jednoduchost. Pakliže je 

potřebné, aby funkce členství neměla nespojitosti, doporučuje prof. Dostál užití funkcí ᴨ nebo 

S dle Zadeha [8] [13]: 
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S-funkce 

 
Obrázek 6: Průběh S-funkce dle Zadeh [8, s.14] 

ᴨ – funkce 

 
Obrázek 7: Průběh ᴨ-funkce dle Zadeh [8, s.14] 

1.2.2 Operace s fuzzy množinami 

Již bylo zmíněno, že teorie fuzzy množin je odlišná od teorie klasických množin. To platí i pro 

užití aritmetických a logických operací. 

Aritmetické operace 

Pravidla pro sčítání, odečítání, násobení a dělení jsou následující: 

𝑎, 𝑏 + 𝑐, 𝑑 = [𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑑] 
Rovnice 1: Sčítání (Vlastní zpracování dle [8]) 

𝑎, 𝑏 − 𝑐, 𝑑 = [𝑎 − 𝑑, 𝑏 − 𝑐] 
Rovnice 2: Odčítání (Vlastní zpracování dle [8]) 

𝑎, 𝑏 ∗ 𝑐, 𝑑 = min 𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑 ,max 𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑  

Rovnice 3: Násobení (Vlastní zpracování dle [8]) 

𝑎, 𝑏
𝑐, 𝑑

= min
𝑎
𝑐
,
𝑎
𝑑
,
𝑏
𝑐
,
𝑏
𝑑
,max

𝑎
𝑐
,
𝑎
𝑑
,
𝑏
𝑐
,
𝑏
𝑑
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Rovnice 4: Dělení (Vlastní zpracování dle [8]) 

Logické operace 

 
Obrázek 8: Operace mezi fuzzy množinami [13, s.28] 

1.2.3 Proces fuzzy zpracování 

Tvorba fuzzy systému zahrnuje proces fuzzifikace, fuzzy inference a defuzzifikace: 

 
Obrázek 9: Proces fuzzy zpracování [7, s.15] 

Proces fuzzifikace představuje převedení reálných proměnných na proměnné jazykové, 

jejichž definování vychází z lingvistické proměnné. Následně je stanoven stupeň členství 

atributů proměnné v příslušných množinách, což je vyjadřováno matematickou funkcí. 

Nejčastěji užívané tvary členských funkcí byly znázorněny v předchozím textu. Fuzzy 

inference se zabývá definováním transformačních pravidel pomocí podmínkové věty 

<IF>…<THEN>… Výstupem fuzzy inference je jazyková proměnná. Posledním krokem 

v procesu fuzzy zpracování je proces defuzzifikace, který slouží k převedení výsledku fuzzy 

inference na reálnou hodnotu. [5] [7] [8] 
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1.3 ÚVOD DO KRYPTOMĚN 

Kryptoměny jsou digitálními aktivy, resp. typem digitální měny vycházející z 

principů kryptografie. Nejznámější kryptoměnou je Bitcoin, který vznikl v roce 2009. Historie 

kryptoměn však sahá mnohem hlouběji. 

Jeden z dřívějších typů digitálních peněz se objevil např. v Nizozemí během 80. let 20. 

století a měl řešit problém s vykrádáním čerpacích stanic. Aby se zabránilo držbě hotovosti, 

která po nocích lákala zloděje, byly zřízeny karty přednabité „digitálními aktivy“. [2] 

Myšlenkou digitálních peněz se zabýval i americký kryptograf David Chaum, který snil 

o bezpečných digitálních penězích umožňujících provádět anonymní transakce. Během 80. let 

vydal digitální měnu DigiCash. Celý projekt se jevil velmi úspěšně, avšak po letech skončil 

bankrotem. Po éře DigiCash se objevují stovky dalších startupů usilující o vytvoření další 

funkční digitální měny. [2] 

Dne 18.8.2008 byla registrována doména bitcoin.org a 31.10.2009 dorazil vybraným 

kryptografům od entity přezdívané Satoshi Nakamoto email, obsahující informace o 

kryptoměně Bitcoin a instrukce, jak ho využít k zajišťování elektronických transakcí. Celá 

Bitcoinová síť přišla k životu v lednu 2009, kdy Satoshi Nakamoto vytěžil první blok, dále 

zvaný jako „blok genesis“. Za vytěžení daného bloku získal odměnu ve výši 50 bitcoinů. [2] 

1.3.1 Vysvětlení základních pojmů 

- Fiat měna: měna s nuceným oběhem, např. USD. Fiat – z anglického „nařízení“. 

- Altcoin: alternativní kryptoměna 

- Kryptoměna (coin) vs. Token: kryptoměna běží na vlastní (blockchainové) síti, 

zatímco token využívá platformu/blockchain jiné kryptoměny (např, na základě 

smart contractů). 

- ICO: Zkratka anglických slov „initial coin offereing“ = prvotní nabídka mincí. Pro 

mnoho firem určitý způsob „crowfundingu“. Jedná se o předprodej mincí/tokenů 

spuštěný ještě před zalistováním na burzu.  

- PoW / PoS: jedná se o typ algoritmu, resp. způsob dosahování konsensu. 

o PoW: z angl. „proof of work“. Konsensu je dosahováno těžením. 

o PoS: z angl. „proof of stake“. Konsensu je dosahováno vlastněním/držbou. 

- SegWit: zkratka pro Segregated witness, což je jednoduše řečeno update 

blockchainového protokolu. 
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1.3.2 Blockchain 

Blockchain je typ distribuovné/decentralizované databáze, umožňující uchovávání neustálého 

toku dat. Existuje mnoho typů blockchainu, např. public blockchains, permissioned blockchains 

nebo menší private blockchains. [16] 

Všechny výše zmiňované typy blockchainu jsou založené na principech kryptografie, 

čímž je účastnícím se stranám umožněno zasahovat do „knihy dat“ bez potřeby centrální 

autority. Právě absence centrální autority je jednou z nejvýznamnějších aspektů blockchainu. 

Jedním z klíčových předpokladů k odstranění centrální autority je existence distribuované sítě 

nezávislých uživatelů. [16] 

 
Obrázek 10: Rozdíl mezi centralizovanou, decentralizovanou a distribuovanou sítí [11] 

Blockchain umožňuje permanentní záznam historie transakcí. Když jsou nějaká data do 

blockchainu zaznamenána, je extrémně náročné je změnit nebo odstranit. Každý pokus o 

přidání záznamu (transaction nebo také entry) do blockchainu, musí být ověřen a potvrzen 

ostatními účastníky sítě. [3] [16] 
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Princip zaznamenání transakce v rámci blockchainu je znázorněn na obrázku níže: 

 
Obrázek 11: Záznam transakce do blockchainu [23] 

Na tomto místě je vhodné podotknout, že platební systém je pouze jedním z možných 

využití technologie blockchainu. Oblastí, ve kterých lze blockchain využít, je mnoho: 

 
Obrázek 12: Oblasti možného využití blockchainu [40] 
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1.3.3 Smart kontrakty 

Smart kontrakty byly popsány již v roce 1997 Nickem Szabo. Vynucují plnění dohody mezi 

dvěma a více stranami, a to za užití programovacího jazyka. Jejich elegance spočívá v tom, že 

fungují automaticky na základě objektivních vstupů. Szabo uvádí příklad smart kontraktu na 

vozu zakoupeném na leasing: [22] 

- (1) Zámek vozu s implementovaným smart kontraktem vpustí (automaticky se 

odemkne) vlastníka a nevpustí třetí strany. 

- (2) Zámek vozu obsahuje „backdoor“ a vpustí věřitele 

- (3a) Backdoor je aktivní pouze tehdy, když dlužník nesplácí úvěr 

- (3b) Finální splátka permanentně vypne backdoor  

Podstatou výše uvedeného je umožnění věřiteli manipulovat s vozem v případě prodlení 

dlužníka se splácením. Výhodou takové automatizace je mj. úspora nákladů. [15] 

Kučera upozorňuje, že ačkoliv by název „kontrakt“ mohl evokovat nějakou smlouvu, 

tak smart kontrakt smlouvou být vůbec nemusí. „Jedná se spíše o soubor příkazů zanesených 

ve zdrojovém kódu, které jsou vykonávány prostřednictvím počítačového programu. Tyto 

příkazy jsou vykonány automaticky, nastane-li nějaká předvídaná okolnost, a jelikož jsou 

obvykle součástí veřejného blockchainu, je problematické provést jejich změnu. Vzhledem k 

tomu, že lze takové příkazy provázat s technologiemi reálného světa, mohou například 

zabezpečit výkon práva při splnění odkládací podmínky nebo výkon zástavního práva.“ [15] 

Následně cituje ust. § 1724 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a 

spekuluje, zdali se smart kontrakt vůbec dá z pohledu práva považovat za platnou smlouvu: 

„Podle ust. § 1724 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) smlouvou projevují strany 

vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se jejím obsahem. Aby mohla být smlouva uzavřena, musí 

dojít k nabídce, jejímu přijetí a v případě distančního sjednávání k doručení přijetí nabízející 

osobě. Obsah nabídky přitom musí obsahovat alespoň podstatné náležitosti smlouvy tak, aby 

smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím. Pokud tedy základní 

podmínky smlouvy budou součástí kódu, podmínky českého práva z pohledu obsahu budou 

naplněny.“ [15] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SITUACE 

Úvodem analytické části budou popsány kryptoměny vybrané k investici. Dále se budeme 

zabývat rozborem kroků, které musí investor v souvislosti s investičním záměrem podstoupit. 

Identifikujeme možná rizika, analyzujeme je za pomocí metody RIPRAN a závěrem navrhneme 

vhodná opatření, 

Nutno podotknout, že při analýze rizik se nezabýváme oborovým prostředím kryptoměn 

(např. jejich regulací). Tato tématika je sama o sobě velmi hluboká, v čase velmi rychle 

proměnlivá a každý investor by ji měl průběžně sledovat.  

2.1 POPIS HODNOCENÝCH KRYPTOMĚN 

V následující kapitole se budeme zabývat popisem kryptoměn, které budeme ve vytvořeném 

modelu hodnotit. Popis bude mj. sloužit jako zdroj některých důležitých dat užívaných 

v návrhové části. 

2.1.1 NEO 

Vznik kryptoměny NEO datujeme k roku 2014, tehdy ještě pod názvem Antshares. Stojí za ním 

společnost OnChain, kterou v roce 2014 v Šanghaji založili Da HonFei a Erik Zhank. Neo je 

často titulováno jako „čínské Ethereum“, jelikož je velmi populární v Číně a jeho smyslem je 

(podobně jako smyslem Etherea) nabídnout řešení pro smart contracts (být jakýmsi kořenovým 

řetězcem). Je také zřejmá značná snaha o kooperaci s čínskou vládou a společnostmi. Nutno 

však podotknout, že čínský trh je nevyzpytatelný a náchylný k regulacím a omezením. NEO je 

konečné, neškálovatelné a disponuje otevřeným zdrojovým kódem – podpora více 

programovacích jazyků, vč. JavaScript. Maximální počet mincí je 10 mil. Polovina tohoto 

množství je ve vlastnictví společnosti, a to za účelem rozvoje. [14] [29] 

Team se skládá z 16 lidí a je vcelku členitý. Mimo samotného zakladatele se objevují 

specialisté z násl. oblastí: development, front-end development, testers, core development, 

business development, community operation, PR specialist [32] 

Výrazným konkurentem kryptoměny NEO je kryptoměna Ethereum. Přestože cíl NEO 

a Ethereum je velice podobný, Ethereum se zaměřuje spíše na vývoj decentralizovaných 

aplikací, zatímco NEO na digitalizaci aktiv, identity a všeobecně realizaci tzv. smart economy 

(digitalizace, automatizace, IoT). Ethereum běží na protokolu PoW, zatímco NEO na PoS, 

konkr. dBFT.  
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Na grafech níže je znázorněn vývoj ceny kryptoměny NEO. V prvním případě 

sledujeme vývoj za celé období, po které se kryptoměna obchoduje na burze: 

 
Obrázek 13: NEO - all time price chart [37] 

Dalším znázorněním je vývoj ceny kryptoměny NEO za námi zkoumané období, tj. za 

období 1.1.2018 až 30.4.2018:  

 
Obrázek 14: NEO - Year to date price chart [37] 
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2.1.2 Cardano 

Počátky projektu sahají do roku 2015, uvedeno na burzu však byl teprve nedávno. Cardano je 

platformou kryptoměny/tokenu ADA použitelné k přijímání a odesílání digitálních aktiv. 

Cardano však nemá prioritně za cíl být samostatným platebním prostředkem, avšak poskytovat 

technologickou platformu pro finanční systémy, aktuálně využívané jednotlivci, organizacemi 

i vládami. Vývojáři se nechávají slyšet, že jde o jediný blockchain projekt, který je postaven na 

vědecké teorii a je vyvíjen globálním týmem akademiků a vědců. [39] [41] 

Za projektem stojí především tři organizace: 

- Cardano foundation – zaštiťující organizace 

- IOHK2 - vývoj 

- Emurgo – obchodní partner 

Cardano běží na energeticky nenáročném3 Ouroboros PoS algoritmu. Platforma je pak 

postavena na několika vrstvách, které se snaží odlišit transakční a technologickou stránku 

projektu: [24] 

- CSL4 – transakční oblast 

- CCL5– technologická oblast, soubor protokolů 

Vizí projektu je nabídnout řešení pro tři hlavní problémy z oblasti kryptoměn, a to 

škálovatelnost, udržitelnost a interoperabilitu, tj. schopnost vzájemné kooperace mezi vícero 

různými systémy. Škálovatelnost = schopnost sítě zvládnout rostoucí objem transakcí. Při 

přetížení sítě se síť zpomaluje a rostou poplatky za transakci. Ouroboros algoritmus, na kterém 

Cardano běží, je tvůrci pokládán za možné technologické řešení. 

  

                                                
2 Input Output Hong Kong 
3 Ve srovnání s PoW algoritmem 
4 Cardano Settlement Layer 
5 Cardano Computation Layer 
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Na grafech níže je znázorněn vývoj ceny kryptoměny Cardano. V prvním případě 

sledujeme vývoj za celé období, po které se kryptoměna obchoduje na burze: 

 
Obrázek 15: Cardano - all time price chart [37] 

Dalším znázorněním je vývoj ceny kryptoměny Cardano za námi zkoumané období, tj. 

za období 1.1.2018 až 30.4.2018: 

 
Obrázek 16: Cardano - Year to date price chart [37] 
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2.1.3 Vertcoin 

Vertcoin existuje od roku 2014 a jeho účelem je zajišťovat platební systém. Vizí je být 

finančním systémem vlastněným přímo uživateli, proto je Vertcoin někdy také přezdíván jako 

„the people`s coin“, tedy měnou běžných lidí.  V souvislosti s výše uvedeným je vhodné zmínit, 

že vývoj Vertcoinu z velké míry funguje na dobrovolné podpoře komunity. A to ať už jde o 

přímý vývoj (mimo aktuálních 11 členů Vertcoin teamu), či financování. Žádné mince nebyly 

předtěženy, nebylo spuštěno ICO. Právě v semknuté komunitě shledáváme sílu tohoto projektu, 

což bude zohledněno i v některých vstupních proměnných rozhodovacího modelu (viz 

závěrečná část práce). [26] [38] 

Developerem Vertcoinu je James Lovejoy – student prestižní univerzity MIT a 

výzkumník v MIT Digital Currency Initiative. Zajímavostí je, že Charles Lee, zakladatel 

Litecoinu, je absolventem téže univerzity. Vertcoin původně běžel na obdobném principu jako 

Litecoin. Později se ale za účelem více decentralizovat těžbu přešlo na funkci Lyra2RE, resp. 

Lyra2REv2. Z toho plyne jedna z nejvýznamnějších konkurenčních výhod (např. oproti 

Litecoinu, který má obdobný účel), a to ASIC6 rezistence, tzn. že coin není těžitelný hardwarem 

určeným přímo k těžbě kryptoměn. Tím se dostáváme zpět k myšlence „mince běžných lidí“, 

pro které je takový hardware často těžce dostupný. Výhodou Vertcoinu je rychlost transakcí a 

jejich zanedbatelná cena. Vertcoin běží na protokolu PoW. Celkové množství mincí v oběhu 

bude konečné, a to 84 milionů. Aktuálně je vytěženo přibližně 51 % mincí, je tedy třeba počítat 

s vyšší mírou inflace Bloky o velikosti 1 MB těžený s průměrným intervalem 2.5 minuty. 

Odměna za vytěžený blok začínala na 50 VTC / blok. Výše odměny je půlena každé 4 roky 

(poprvé prosinec 2017). [26] [34] [37] 

Fanoušci Vertcoinu zároveň očekávají událost, která by mu mohla značně pomoci – 

spuštění americké směnárny Vertbase, což by mj. znamenalo možnost Vertcoin nakupovat 

přímo za fiat (tedy běžnou) měnu. Další záležitost v očekávání je Lightning network, který 

otevírá cestu k rychlým a levným transakcím. 

  

                                                
6 Application-Specific Integrated Circuit 
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Na grafech níže je znázorněn vývoj ceny kryptoměny Vertcoin. V prvním případě 

sledujeme vývoj za celé období, po které se kryptoměna obchoduje na burze: 

 
Obrázek 17: Vertcoin - all time price chart [37] 

Dalším znázorněním je vývoj ceny kryptoměny Vertcoin za námi zkoumané období, tj. 

za období 1.1.2018 až 30.4.2018: 

 
Obrázek 18: Vertcoin - Year to date price chart [37] 
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2.1.4 IOTA 

Kryptoměna IOTA byla na burzu uvedena teprve v roce 2017. Na rozdíl od ostatních známých 

kryptoměn nefunguje na tzv. blockchainu, avšak na DAG7, resp. Tangle. Jedná se o 

architekturu, která je zcela odlišná od architektury Blockchainu. Tangle nedisponuje žádnými 

bloky, ani chainem (řetězcem). Ke konsensu nedochází na základě těžby, avšak přispěním 

každého účastníka sítě, který chce odeslat transakci. Takový účastník musí zároveň určité 

transakce potvrdit (probíhá automaticky). Výhodami takového řetězce je schopnost zvládat 

vysoké množství transakcí bez zatížení sítě. Zmiňovaná architektura zároveň přispívá k výrazné 

decentralizaci. Velkou výhodou pro uživatele je absence poplatků za transakce. [30] [33] 

Počet členů týmu v květnu 2018 je 35. IOTA se chlubí i několika významnými jmény 

v seznamu poradců. [31] 

Na grafech níže je znázorněn vývoj ceny kryptoměny IOTA. V prvním případě 

sledujeme vývoj za celé období, po které se kryptoměna obchoduje na burze: 

 
Obrázek 19: IOTA - all time price chart [37] 

  

                                                
7 Directed Acyclic Graph 
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Dalším znázorněním je vývoj ceny kryptoměny IOTA za námi zkoumané období, tj. za 

období 1.1.2018 až 30.4.2018: 

 
Obrázek 20: IOTA - Year to date price chart [37] 

2.1.5 Waves 

Decentralizovaná platforma založená na blockchainu, využívající algoritmus PoS. 

Představena byla v roce 2016 a začátkem roku 2017 bylo spuštěno ICO. Waves se zaměřuje na 

decentralizaci crowfundingu. Umožňuje vytvářet vlastní tokeny, pracovat s chytrými kontrakty, 

či zprostředkovat obchody digitálních aktiv. Součástí platformy Waves je také decentralizovaná 

směnárna DEX. [1] [10] [25] 

Zajímavou informací je, že Waves plánuje zavedení KYC a AML principů, sloužících 

k předcházení praní špinavých peněz. [27] 

Bylo zmíněno, že Waves umožňuje vytvoření vlastní kryptoměny/vlastního tokenu. To 

je využitelné pro mnoho firem, institucí aj., které mohou token implementovat do svého 

obchodního modelu a nabídnout jej svým zákazníkům, např. jako prostředek placení za jejich 

služby. S ohledem na současnou využitelnost však rozsah cílové skupiny projektu Waves 

prozatimně hodnotíme spíše jako obvyklý, než široký. 

  



36 

Na grafech níže je znázorněn vývoj ceny kryptoměny Waves. V prvním případě 

sledujeme vývoj za celé období, po které se kryptoměna obchoduje na burze: 

 
Obrázek 21: Waves - All time price chart [37] 

Dalším znázorněním je vývoj ceny kryptoměny Waves za námi zkoumané období, tj. za 

období 1.1.2018 až 30.4.2018: 

 
Obrázek 22: Waves - Year to date price [37] 
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2.1.6 Zpracování tržních dat 

Při rozboru tržních dat vycházíme z holých denních dat (open, close, low, high) za období 

1.1.2018 – 30.4.2018 ze serveru coinmarketcap.com. Tato data byla zpracována tak aby 

odpovídala našim potřebám, tj. především byla vypovídající (zohledňovala celé období). [37] 

Supply ratio 

Na základě dat ze dne 5.5.2018 jsme pro jednotlivé měny vypočetli průměrné denní hodnoty 

tržní kapitalizace 

Tabulka 1: Supply ratio v USD (vlastní zpracování na základě dat [37]) 

 NEO ADA VTC IOTA Waves 

Circ. supply 65 000 000 25 927 070 538 44 068 150 2 779 530 283 100 000 000 

Max 100 000 000 45 000 000 000 84 000 000 2 779 530 283 100 000 000 

Ratio 0,6500 0,5762 0,5246 1 1 

 

Tržní kapitalizace 

Na základě denních dat vymezeného období (1.1.2018 – 30.4.2018) jsme pro jednotlivé měny 

vypočetli průměrné denní hodnoty tržní kapitalizace: 

Tabulka 2: Průměrná výše tržní kapitalizace v USD (vlastní zpracování na základě dat [37]) 

 NEO ADA VTC IOTA Waves 

Průměr 6 397 613 583 10 273 524 500 152 151 349 5 563 441 083 677 069 842 

Max 12 217 900 000 30 364 400 000 313 799 000 11 466 400 000 1 353 300 000 

Min 2 919 100 000 3 756 440 000 67 988 800 2 600 120 000 339 530 000 

Sm. odchylka 2 144 641 906 6 259 324 847 63 413 394 2 364 339 238 266 012 751 

 

Objem denních obchodů 

Na základě denních dat vymezeného období (1.1.2018 – 30.4.2018) jsme pro jednotlivé měny 

vypočetli průměrné hodnoty objemu denních obchodů: 

Tabulka 3: Objem obchodů v USD (vlastní zpracování na základě dat [37]) 

 NEO ADA VTC IOTA Waves 

Průměr 274 667 948 349 237 119 4 516 895 80 798 425 32 182 911 

Max 1 664 430 000 1 713 770 000 28 652 100 376 974 000 124 324 000 

Min 44 671 100 48 205 400 669 594 13 385 200 14 229 200 

Sm. odchylka 256 050 905 331 685 438 4 916 314 69 142 176 16 739 565 
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Historická denní volatilita 

Na základě denních dat vymezeného období (1.1.2018 – 30.4.2018) jsme pro jednotlivé měny 

vypočetli hodnotu průměrné denní volatility: 

Tabulka 4: Historická volatilita (vlastní zpracování na základě dat [37]) 

 NEO ADA VTC IOTA Waves 

Historická 
denní volatilita 8,80% 9,07% 9,06% 7,91% 7,52% 

 

2.2 IDENTIFIKACE RIZIK V PROCESU INVESTOVÁNÍ DO 

KRYPTOMĚN 

Úkolem kapitoly je vymezit soubor kroků, které investor musí v souvislosti s investičním 

záměrem učinit. U těchto oblastí bude provedena identifikace možných rizika. V další kapitole 

bude za pomocí vybrané metody (RIPRAN) provedena analýza rizik a návrh možných opatření. 

Jedná se o „předvstupní“ kapitoly, jejichž cílem je minimalizovat počet chyb, kterých 

se investor ve svém jednání dopustí, a které by pro daného investora mohly, mimo jiné, 

znamenat finanční ztrátu. 

2.2.1 Výběr nákupní platformy 

Výběr burzy, či směnárny je jedním z prvních kroků, které investor podstoupí při záměru 

investovat do kryptoměn. Je třeba si uvědomit, že kryptoměnové směnárny a burzy nejsou ve 

větší míře kontrolovány a regulovány (byť tyto snahy ze strany státu jsou). Výběru nákupní 

platformy (směnárny, či burzy) je nutné věnovat náležitou pozornost. 

Podvodný portál 

Tato hrozba je jednou z těch nejvýznamnějších, a to především svým dopadem. Podvodný 

portál má za cíl připravit investora o všechny vložené prostředky. Na druhou stranu hovoříme 

o hrozbě, jejíž odhalitelnost je vyšší než odhalitelnost hrozeb uvedených v dalších řádcích textu. 

Opatření 

- Podvodné jednání se velmi rychle projeví. Než se investor pro nějakou burzu 

rozhodne, měl by si projít doporučení na internetu a zároveň dbát na důvěryhodnost 

zdrojů. 



39 

- Zjištěné informace si podložit, např. názory v komunitních skupinách. Problematika 

výběru burzy se tam často řeší. 

- Vyzkoušet drobný vklad a výběr.  

Nedostatečně zabezpečená platforma 

Úmysly provozovatelů nákupní platformy mohou být čisté, avšak i přes jejich veškerou dobrou 

vůli hrozí, že jejich systém není dostatečně zabezpečený. V tomto případě jej dříve, či později 

čeká napadení a pro investory to může znamenat ztrátu části nebo všech peněžních prostředků, 

resp. aktiv držených na dané platformě. 

Opatření 

- Základním opatřením je komplexní zjištění informací o burze, viz. doporučení 

předchozích bodů. Bylo zmíněno, že vývojáři nemusí mít o špatném zabezpečení 

ani potuchy. To samé bude pravděpodobně platit i pro komunitu. Toto opatření je 

pouze hrubým bodem, který je potřeba doplnit o další opatření. 

- Mince/tokeny/vklady na burzách, pokud možno, nedržíme. Pokud je to nutné (např. 

obchodujeme v intradenním režimu), držíme na burzách pouze aktiva v minimálním 

množství (nezbytně nutném pro naši potřebu) a pouze nezbytně nutnou dobu. 

- Diverzifikujeme riziko tím, že množství mincí, které potřebujeme mít k dispozici na 

burzách (např. k intradennímu obchodování) rozdělíme mezi vícero burz, na kterých 

dále kombinovaně obchodujeme. Při napadení jedné platformy nepřicházíme o 

všechny vklady. 

Vybraná společnost není solventní 

Může nastat situace, že se společnost, která platformu provozuje, dostane do částečné nebo 

úplné platební neschopnosti. To by znamenalo problém s výběry vkladů ve fiat měně ba 

kryptoměnových aktiv. 

Opatření 

- Viz předchozí body – využít všechny možné informační zdroje a dbát na jejich 

relevantnost. 

- Vyzkoušet drobný vklad a výběr 

- Držet na burze jen nezbytně nutné množství aktiv, a to pouze po nezbytně nutnou 

dobu. 
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Společnost nevhodně nakládá s osobními údaji 

Při registraci na burzu, či směnárnu je vyžadováno velké množství osobních údajů. Šíře dat se 

liší dle nastavení osobních limitů pro vklady, výběry aj. Proces KYC8 může být velmi 

komplexní. V případě nevhodného nakládání s osobními údaji (a jejich úniku) mohou být data 

zneužita 

Opatření 

- Investor by se pro každý vyžadovaný citlivý údaj měl zamyslet nad tím, zdali je pro 

účely platformy opravdu nezbytný. 

- V případě značeného diskomfortu hledat alternativy mezi jinými platformami.  

- Pročíst všeobecné podmínky s důrazem na oblast nakládání s osobními údaji.  

Platforma má problémy se stabilitou 

Problémy se stabilitou mohou pro investora znamenat značná omezení v nenadálých situacích, 

kdy je potřeba se svými prostředky okamžitě operovat (především výběry či zadání a zrušení 

obchodních příkazů). 

Opatření 

- Ověření zkušeností z komunity a jiných informačních zdrojů 

- Diverzifikace rizika a obchodování na vícero platformách. 

2.2.2 Registrace na burze 

Má-li investor vybranou burzu, na které by chtěl obchodovat, čeká ho registrace, verifikace, 

případně KYC proces. Hovoříme-li o hrozbách vyvstávajících při procesu registraci, vyvstanou 

především hrozby v oblasti úniku a zneužití našich dat. 

Burza zneužije naše data / Burza neuchrání naše data / Investor si neuchrání svá data 

Ve všech třech případech hrozí: 

- Únik osobních údajů a jejich případné zneužití 

- Únik hesel / ověřovacích frází a jejich případné zneužití 

- Zneužití platebních údajů 

-  

                                                
8 Know Your Customer 
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Opatření 

- Data poskytujeme pouze ověřeným společnostem; 

- Při registraci na burzu používáme vždy nové (odlišné) přihlašovací údaje, konkr. 

heslo a ověřovací fráze. V žádném případě nepoužíváme heslo a ověřovací fráze, 

které již používáme na jiných platformách. V případě narušení bezpečnosti u některé 

z nich by to automaticky znamenalo narušení bezpečnosti i u našich účtů na jiných 

platformách, čímž bychom popřeli význam diverzifikace rizika zajištěné 

obchodováním na vícero burzách; 

- Nová hesla negenerujeme online; 

- Nová hesla v ideálním případě zapisujeme zcela mimo prostředí počítače. Může být 

napadený; 

- Používáme platební kartu vázanou na jiný než běžně používaný účet. 

- Na platební kartě po každé transakci upravit (snížit/blokovat) limity; 

2.2.3 Přihlašování na burzu 

I tak jednoduchá a samozřejmá věc, jako je přihlašování na nám známou burzu může znamenat 

ztrátu finančních prostředků. 

Phishing 

Phishing je podvodná technika mající za cíl získat citlivá data uživatele. Podvodník kontaktuje 

uživatele (falešný email, přesměrování na falešné stránky) pod „maskou“ důvěryhodného 

portálu. Uživatel je přesvědčený, že komunikuje s poskytovatelem služeb, např. svojí burzou, 

a podvodníkovi poskytne své přihlašovací údaje. 

Opatření: 

- V případě přijetí emailu s žádostí o osobní údaje ověříme odesílatele a údaje ze 

zásady neposkytujeme. V případě nejistoty kontaktujeme důvěryhodnou osobu 

napřímo. Ne odpovědí na podezřelý email.   

- Webové stránky burz navštěvujeme napřímo, zadáním URL. K návštěvě 

nepoužíváme vyhledávače. Jsou známé phishingové pasti i mezi prvními 

vyhledanými (sponzorovanými) odkazy. 

- Před samotným přihlášením kontrola URL. 

- Kontrola SSL certifikátu (víme-li, že je k dispozici) 
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Ztráta přístupu k 2FA 

Pojem 2FA značí dvoufaktorovou autentizaci, užívanou např. při přihlašování na burzu. Při 

registraci (nebo zapnutí služby) je uživateli poskytnutý (QR) kód, který si „nascanuje“ do 

některého ze svých zařízení (např. telefonu), podporujících aplikace generující kódy 

dvoufaktorového ověření.  

Problém nastává v situaci, kdy uživatel o dané zařízení přijde, např. ztrátou, či jeho 

rozbitím. V takovém případě se do svého účtu nedostane, čímž jsou jeho aktiva blokována. Tuto 

záležitost je možné zkusit řešit s technickou podporou, avšak nárok na odblokování účtu bez 

2FA je z bezpečnostních důvodů nejistý. 

Opatření 

- 2FA nahrajeme do vícero bezpečných zařízení; 

- Nastavovací kód zálohujeme; 

- Pro generování kódu nepoužíváme aplikace s cloudovou zálohou; 

2.2.4 Převod peněz na burzu 

Peníze lze na burzu dostat mnoha způsoby. Bankovním převodem, SEPA platbou, platbou 

kartou. 

Hrozbu, že peníze zašleme na burzu podvodnou, či nesolventní v této podkapitole řešit 

nebudeme, jelikož jsme se těmto faktorům věnovali v podkapitolách předchozích. Věnovat se 

budeme především situacím, kdy uživatel zašle peníze na špatné číslo účtu, uniknou údaje 

z platební karty, je zasílaná platba identifikovaná jako podezřelá, či zašleme větší množství 

peněz, než máme povoleno. 

Zaslání peněz na špatné číslo účtu 

Číslo účtu může být v rámci phishingového útoku podstrčené, uživatel se při zadání může 

splést, příp. může udělat chybu v souvislosti s neznalostí mezinárodních tvarů (IBAN). 

Opatření: 

- Číslo účtu pečlivě zkontrolujeme. 

- Ověření, že platební údaje přebíráme opravdu od provozovatele platformy 

(nenacházíme se na podvodné phishingové stránce). 

- V případě IBANu validujeme přes dostupné a důvěryhodné IBAN validátory. 
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Variabilní symbol nevyplněn / vyplněn chybně 

U některých způsobů vkladu je potřeba správně vyplnit variabilní číslo, které nás u obchodníka 

identifikuje. V případě nevyplnění nebo chybného vyplnění nejsme obchodníkem 

identifikování. Platba nemusí být v extrémních případech dohledána. 

Opatření 

- Před odesláním platby bez variabilního čísla se zamyslíme, zda má obchodník 

možnost nás na základě uvedených údajů identifikovat (např. při platbě platební 

kartou identifikace většinou probíhá automaticky. VS se z toho důvodu nikde 

nevyplňuje.). V případě pochybností se pokusíme variabilní číslo dohledat nebo 

kontaktujeme obchodníka. 

- Je-li variabilní symbol k dispozici, ověříme, že je totožný (např. nebyl někde 

v průběhu procesu zkopírování pozměněn) se symbolem, který udává přímo 

provozovatel platformy ve spojení s naším účtem. 

Únik údajů z platební karty 

Každá platba by měla probíhat pouze přes důvěryhodnou platební bránu. Neznámé platební 

brány hlouběji ověříme. 

- Číslo karty zadáváme pouze do platební brány, kterou pokládáme za důvěryhodnou 

- Doporučujeme mít pro účely převodů dodatečnou platební kartu, která se neváže na 

běžně používaný bankovní účet.  

- U zadané karty je doporučováno po každé platbě provést blokaci (snížení) limitů. 

Platba byla identifikována jako podezřelá 

Převody peněz na kryptoměnové burzy a směnárny mohou být příslušnými institucemi (např. 

bankami) identifikovány jako platby podezřelé z využívání finančního systému k legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Opatření 

- Vkládáme částky obhajitelné, v rozumné výši, odpovídající našim možnostem. 

- Uživatel musí být připravený na možnost pozastavení platby a žádost o dodání 

dokumentů potvrzujících původ peněz. A to především při výběru peněz zpět 

z burzy na bankovní účet. 
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Vklad nad limit 

Každá burza (směnárna) v rámci opatření proti využívání finančního systému k legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu disponuje interními směrnicemi, které se 

zabývají ověřování uživatelů a povolování jim příslušných limitů (denních, měsíčních) pro 

vklady a výběry. Hloubka procesu ověření je stupňovaná s ohledem na výši požadovaných 

limitů.  

V případě, že na burzu (směnárnu) zašleme platbu převyšující výši příslušnou pro náš 

tier9 (stupeň ověření), hrozí, že bude platba nepřipsána a blokována do doby, než provedeme 

odpovídající hlubší ověření. 

Opatření: 

- Před zasláním platby pečlivě zkontrolujeme náš tier a příslušné limity 

2.2.5 Volba kryptoměn k investici 

Dalším krokem je volba investičního portfolia. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších oblastí, 

co se možných hrozeb týče. 

Nutno podotknout, že při analýze rizik se nezabýváme oborovým prostředím kryptoměn 

(např. jejich regulací). Tato tématika je sama o sobě velmi hluboká, v čase velmi rychle 

proměnlivá a každý investor by ji měl průběžně sledovat. 

Vybraný projekt je scam (podvodný) 

Projekt je založený pouze s cílem investora okrást. Scénářem hrozby je ztráta investovaných 

prostředků. 

Vybraný projekt je nerealizovatelný 

Projekt je natolik velký, komplexní, či finančně náročný, že je v podstatě nerealizovatelný. 

Možným scénářem je úpadek projektu a s tím související ztráta investovaných prostředků.  

Vybraný projekt nemá žádnou přidanou hodnotu 

Pokud projekt nemá žádnou přidanou hodnotu, je očekávatelné, že se na trhu neudrží a dříve 

nebo později upadne.  

                                                
9 Z angl. tier = vrstva, úroveň  
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Slabý tým 

V případě slabého nebo dokonce nekompetentního týmu se může stát, že tým neustojí neustálý 

technologický pokrok, projekt nebude odpovídat požadavkům trhu a v silně konkurenčním 

prostředí nakonec projekt neuspěje. 

Nestabilní pozice na trhu 

Špatná pozice na trhu může být dána vícero faktory: 

- Projekt je na trhu velmi krátce – těžce předvídatelné, jak se bude projekt na trhu 

chovat a kde se cena ustálí. 

- Nestabilita tržních fundamentů 

o Nízká kapitalizace = prostor pro pump&dump pohyby s cenou 

o Malý objem obchodů = nízká likvidita 

o Vysoká volatilita 

Opatření 

- Pro vybraný kryptoměnový projekt provést hlubší (komplexní) analýzu pokrývající 

výše identifikované rizikové oblasti: 

o Ověřit, zdali projekt není podvodný 

o Zkontrolovat si realizovatelnost projektu 

o Objasnit si přidanou hodnotu, kterou projekt nabízí 

o Zjistit více informací o týmu, který za projektem stojí 

o Zkontrolovat pozici projektu na (kapitálovém) trhu  

- Diverzifikovat portfolio, tj. vhodně kombinovat záporně korelovaná aktiva.  

- Vyhnutí se impulsivnímu rozhodování a FOMO10 

- Ověřit si objektivnost zdrojů, jež jsou podkladem pro rozhodování 

- Hlouběji promyslet nákupy v případě ATH nebo dlouhodobě klesajícím trendu 

2.2.6 Nákup kryptoměn 

Při samotném nákupu (tj. procesu obchodování) můžeme mimo již dříve jmenované hrozby 

narazit na další: 

                                                
10 FOMO = Fear of missing out = strach ze zmeškání neopakovatelné příležitosti. 
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Špatně zadaný obchodní příkaz 

Se snahou o rychlé reagování na situaci na trhu je spojeno rychlé zadávání obchodních příkazů. 

Nejčastěji mohou nastat dvě situace, a to špatně zadaná cena (může jít jen o překlep 

v desetinném místě) nebo zadání příkazu opačného, než zamýšlíme, tj. namísto nákupu zadáme 

prodej (a naopak). Takové pochybení většinou ústí k okamžitému zobchodování, v lepším 

případě za aktuální tržní cenu.  

Opatření: 

- Každý příkaz (alespoň letmo) překontrolujeme. 

- K obchodování používáme platformu, kterou dobře známe a která je intuitivní v 

ovládání. 

- Snažíme se vyhýbat nákupům přes prohlížeč v telefonu, není-li pro něj obchodní 

platforma vhodně přizpůsobena. Malá obrazovka telefonu může prostor pro chyby 

výrazně rozšiřovat. 

Nezamýšlený nákup z pozice „taker“ 

Nakoupit lze buď v pozici „maker“ – zadáním poptávky, nebo „taker“ – okamžitá realizace 

nákupu za aktuální tržní cenu. Není-li realizace z pozice taker přímo zamýšlena, může být 

vhodnější si svoji poptávanou/nabízenou cenu stanovit sám. Obchody z pozice taker navíc 

bývají dražší. Pokud investor nakupuje v pozici „taker“ neplánovaně, jedná tak buď z neznalosti 

nebo roztržitosti. 

Opatření: 

- Seznámit se se systémem obchodování na burze 

- Seznámit se s podmínkami (a ceníkem) burzy, na které obchoduji 

Pump&Dump akce 

Na trhu se pohybují skupiny obchodníků, které pomocí zadání vysokého objemu 

nabídek/poptávek manipulují s cenou. Akce probíhá tak, že se skupina lidí domluví a začnou 

hromadně skupovat vybranou kryptoměnu, čímž v případě dostatečného objemu obchodů spustí 

významný růst ceny (v řádu desítek až stovek %). Toho se mohou chytit lidé, kteří nechtějí, aby 

jim něco uteklo (FOMO efekt) a začnou nakupovat také. Až je cena dostatečně vysoko, 

manipulátoři trhu nakoupené mince prodají. Trh zareaguje, cena spadne. Oni realizují zisk a 

lidé, kteří nakoupili za vyšší ceny jsou ve ztrátě. 
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Opatření: 

- Před nákupem měny, u které lze aktuálně sledovat pádivý růst ceny, by si měl 

investor ověřit, zda pro takový růst existují reálné fundamenty. 

2.2.7 Držba a převody kryptoměn 

Kryptoměny, které investor nakoupí, není z důvodu bezpečnosti vhodné držet na burze déle, 

než je nutné. Žádaným krokem je převod zakoupených mincí na bezpečnější místo, konkr. do 

paper wallet nebo HW wallet. 

Napadení burzy, prolomení účtu 

Dojde-li k napadení burzy nebo prolomení účtu investora, může dojít ke ztrátě držených aktiv. 

V případě prolomení účtu si může útočník držená aktiva přivlastnit převodem na svoji 

peněženku, či provedením velkého množství nevýhodných obchodů: 

1. účet útočníka draze prodává bezvýznamnou měnu; účtem napadeného ji skupuje. 

2. z účtu napadeného tuto měnu následně za nízkou cenu prodává zpět; z vlastního účtu 

výhodně skupuje. 

3. cyklus opakuje. 

Opatření 

- Při registraci volit silná hesla 

- Hesla negenerovat ani neukládat online  

- Na každém portále používáme jiné heslo 

- Používáme 2FA (dvoufaktorovou autentizaci) 

- Přidání vlastních IP adres na whitelist pro přihlašování/výběry 

Použití nesprávné adresy při převodu 

Chyba může vzniknout nepozorností, nezkopírováním všech znaků peněženky (zpravidla může 

chybět první nebo poslední znak) a v neposledním případě také škodlivým softwarem, který 

adresu mezi jejím zkopírováním a vložením pozmění. 

- Před zadáním adresy opětovně překontrolujeme její kompletnost a správnost 

- Počítač pravidelně kontrolujeme antivirovou ochranou 
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Převod na adresu jiného blockchainu 

Jedná se o situaci, ke které dochází relativně často a její následky jsou poměrně významné. 

Investor při snaze převést prostředky zadá adresu své peněženky, překontroluje ji a příkaz 

odešle. Později zjišťuje, že sice zadal adresu peněženky, kterou vlastní, ale spletl se v měně. 

V praxi tedy např. odesílá Litecoin, v blockchainu Litecoinu, avšak zadá adresu své peněženky 

pro Bitcoin, v síti Bitcoinu. Následky jsou jen velmi těžko řešitelné, až neřešitelné. 

Opatření: 

- Před zadáním transakce kontrolujeme nejen správnost adresy, ale i příslušnost ke 

správnému blockchainu. 

Ztráta privátních klíčů 

I přesto, že jsou kryptoměny drženy na bezpečném místě (HW wallet, paper wallet), můžeme 

o držená aktiva přijít, a to ztratíme-li přístup k privátním klíčům peněženek, na kterých mince 

držíme. 

- Privátní klíče uchováváme ve fyzické podobě, která nepodléhá opotřebení, příp. je 

těžce zničitelná 

- Uchováváme na bezpečném místě 

- Pořizujeme několik vyhotovení 

Odcizení privátních klíčů  

Držená aktiva nám mohou být odcizena i z řešení hardwarové a papírové peněženky, a to 

v případě, že se někdo dostane k našim privátním klíčům. 

Opatření 

- Privátní klíče negenerujeme (ani neuchováváme) online, ba dokonce je 

negenerujeme (ani neuchováváme) offline v prostředí počítače, který se k síti 

v budoucnosti připojí. Hrozí, že byl v minulosti napaden, data uloží a v budoucnu 

odešle. 

- Privátní klíče držíme na bezpečném místě, ke kterému nikdo (nepovolaný) nemá 

přístup. 

- Privátní klíč lze rozdělit a uchovávat různé části na různých místech. 
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2.3 ANALÝZA RIZIK PROCESU METODOU RIPRAN 

Na základě identifikace rizik provedené v předchozí kapitole nyní přistupujeme k odhadu 

úrovně jednotlivých rizik. Úroveň rizika je, jak již bylo zmiňováno v teoretické části práce, 

determinována kombinací jeho pravděpodobnosti a dopadu. 

Úroveň rizika = pravděpodobnost * dopad 

Při analýze rizik se budeme opírat o metodiku RIPRAN (Risk project analysis), 

popisovanou v teoretické části práce. Hodnocení pravděpodobností a dopadů je s přihlédnutím 

k vágnosti dat prováděno verbálně. Verbální hodnocení je pro naše účely plně dostačující a 

metodou RIPRAN podporované.  

Tabulka 5: Analýza rizik metodou RIPRAN (Vlastní zpracování) 
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(v
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Výběr	
nákupní	
platformy	

1	 Podvodný	
portál	 NP	

Ztráta	peněžních	
prostředků,	
problémy	s	
vyplácením	

VVP	 NP	 VVD	 VHR	

2	
Nedostatečně	
zabezpečená	
platforma	

VP	 Útok	a	odcizení	
vkladů	 NP	 NP	 VD	 SHR	

3	
Vybraná	
společnost	není	
solventní	

NP	 Pozdní	vyplácení,	
nevyplácení	 VP	 NP	 VD	 SHR	

4	
Nevhodné	
nakládání	s	
osobními	údaji	

SP	 Zneužití	osobních	
údajů	 SP	 SP	 SD	 SHR	

5	 Problémy	se	
stabilitou	 SP	

Nemožnost	rychle	
reagovat,	finanční	
ztráta	

SP	 SP	 MD	 NHR	

Registrace	
na	burze	

6	

Únik	osobních	
údajů,	citlivých	
dat,	kopií	
dokladů	

SP	
Zneužití	osobních	
údajů,	citlivých	dat,	
kopií	dokladů	

SP	 SP	 SD	 SHR	

7	
Únik	hesel,	
ověřovacích	
frází	

NP	
Hrozba	vykradení	
účtů	na	jiných	
portálech	

VP	 NP	 VVD	 VHR	
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8	
Zneužití	
platebních	
údajů	

VNP	

Odcizení	peněžních	
prostředků	ze	
souvisejících	
bankovních	účtů	

VVP	 VNP	 VVD	 SHR	

Přihlašování	
na	burzu	

9	 Phishing	 SP	 Nabourání	účtu;	
Finanční	ztráta	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

10	 Ztráta	přístupu	k	2FA	 VP	

Ztráta	přístupu	k	
účtu;	Možnost	
ztráty	uložených	
prostředků	

VP	 VP	 VD	 VVHR	

Převod	
peněz	na	
burzu	

11	
Zaslání	peněz	na	
špatné	číslo	
účtu	

NP	 Ztráta	zasílaných	
prostředků	 VVP	 NP	 VD	 SHR	

12	

Variabilní	
symbol	
nevyplněn	/	
vyplněn	chybně	

NP	
Nepřipsání	
zasílaných	
prostředků	

SP	 NP	 SD	 NHR	

13	 Únik	údajů	z	platební	karty	 NP	

Možnost	odcizení	
zůstatku	na	účtu	
spojeném	s	
platební	kartou	

VP	 NP	 VD	 SHR	

14	
Platba	
identifikována	
jako	podezřelá	

SP	 Pozastavení	platby	 NP	 NP	 MD	 VNHR	

15	 Vklad	nad	limit	 NP	 Pozastavení	platby	 VVP	 NP	 MD	 VNHR	

Volba	
kryptoměn	
k	investici	

16	
Vybraný	projekt	
je	scam	
(podvodný)	

NP	 Ztráta	peněžních	
prostředků	 VVP	 NP	 VVD	 VHR	

17	 Projekt	je	nerealizovatelný	 VP	 Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VP	 VP	 VD	 VVHR	

18	

Projekt	nemá	
žádnou	
přidanou	
hodnotu	

VP	 Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VP	 VP	 VD	 VVHR	

19	 Slabý	tým	 SP	 Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 SP	 SP	 VD	 VHR	

20	 Nestabilní	pozice	na	trhu	 VP	 Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 SP	 SP	 VD	 VHR	

Nákup	
kryptoměn	

21	 Špatně	zadaný	obchodní	příkaz	 NP	 Drobná	finanční	
ztráta	 VVP	 NP	 VMD	 VNHR	

22	
Nezamýšlený	
nákup	z	pozice	
"taker"	

NP	 Drobná	finanční	
ztráta	 VVP	 NP	 VMD	 VNHR	
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23	 Pump&Dump	
akce	 NP	

Realizace	
ztrátového	
obchodu	
způsobeného	
nákupem	při	pum	
and	dump	akci	

VP	 NP	 SD	 NHR	

Držba	a	
převody		

24	 Napadení	burzy	 SP	

Hrozba	napadení	
účtu	a	odcizení	
všech	aktiv	
držených	na	burze	

VP	 SP	 VVD	 VHR	

25	

Použití	
nesprávné	
adresy	při	
převodu	

SP	 Ztráta	všech	
zasílaných	aktiv	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

26	
Převod	na	
adresu	jiného	
blockchainu	

SP	 Ztráta	všech	
zasílaných	aktiv	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

27	 Ztráta	privátních	klíčů	 NP	 Ztráta	všech	
držených	aktiv	 VVP	 NP	 VVD	 VHR	

28	 Odcizení	privátních	klíčů	 VNP	

Vykradení	
peněženky	a	ztráta	
všech	držených	
aktiv	

VVP	 VNP	 VVD	 SHR	

 

Postup analýzy: 

- Nejdříve byly specifikovány jednotlivé fáze procesu investování do kryptoměn. 

- Pro každou fázi byly následně identifikovány možné hrozby a jejich scénáře. 

- Hrozbám i scénářům byly přiděleny odpovídající pravděpodobnosti. 

- Kombinací pravděpodobností hrozby a scénáře byla stanovena výsledná 

pravděpodobnost. Lacko pro stanovení výsledné pravděpodobnosti při rozdílných 

hodnotách pravděpodobnosti hrozby a scénáře doporučuje vybrat vždy menší 

z hodnot. 

- K jednotlivým scénářům byly stanoveny hodnoty dopadu. 

- Závěrem stanovíme výslednou úroveň rizika, a to na základě kombinace 

pravděpodobnosti a dopadu rizika. 
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Tabulka 6: Tabulka pro přiřazení třídy hodnoty rizika [28] 

 VVD VD SD MD VMD 

VVP VVHR VVHR VHR VHR SHR 

VP VVHR VVHR VHR SHR NHR 

SP VHR VHR SHR NHR NHR 

NP VHR SHR NHR VNHR VNHR 

VNP SHR NHR NHR VNHR VNHR 

 

2.3.1 Nejvýznamnější rizika a návrh opatření 

Pomocí metody RIPRAN jsme identifikovali nejvýznamnější rizika (rizika s velkou a velmi 

velkou hodnotou rizika): 

Tabulka 7: Rizika s nejvyšším významem (Vlastní zpracování) 

Fá
ze
	p
ro
ce
su
	

ID
_R

iz
ik
a	

Hrozba	

Pr
av
dě

po
do

bn
os
t	

hr
oz
by

	(v
er
b.
)	

Scénář	
Pr
av
dě

po
do

bn
os
t	

sc
én

ář
e	
(v
er
b.
)	

So
uh

rn
ná

	
pr
av
dě

po
do

bn
os
t	

(v
er
b.
)	

D
op

ad
	(v

er
b.
)	

H
od

no
ta
	ri
zi
ka
	

(v
er
b.
)	

Výběr	nákupní	
platformy	 1	 Podvodný	portál	 NP	

Ztráta	peněžních	
prostředků,	
problémy	s	
vyplácením	

VVP	 NP	 VVD	 VHR	

Registrace	na	
burze	 7	 Únik	hesel,	

ověřovacích	frází	 NP	
Hrozba	vykradení	
účtů	na	jiných	
portálech	

VP	 NP	 VVD	 VHR	

Přihlašování	
na	burzu	

9	 Phishing	 SP	 Nabourání	účtu;	Finanční	ztráta	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

10	 Ztráta	přístupu	k	
2FA	 VP	

Ztráta	přístupu	k	
účtu;	Možnost	ztráty	
uložených	
prostředků	

VP	 VP	 VD	 VVHR	

Volba	
kryptoměn	k	
investici	

16	 Vybraný	projekt	je	
scam	(podvodný)	 NP	 Ztráta	peněžních	prostředků	 VVP	 NP	 VVD	 VHR	

17	 Projekt	je	
nerealizovatelný	 VP	 Hrozba	úpadku	kryptoměny	 VP	 VP	 VD	 VVHR	

18	
Projekt	nemá	
žádnou	přidanou	
hodnotu	

VP	 Hrozba	úpadku	kryptoměny	 VP	 VP	 VD	 VVHR	
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19	 Slabý	tým	 SP	 Hrozba	úpadku	kryptoměny	 SP	 SP	 VD	 VHR	

20	 Nestabilní	pozice	na	
trhu	 VP	 Hrozba	úpadku	kryptoměny	 SP	 SP	 VD	 VHR	

Držba	a	
převody		

24	 Napadení	burzy	/	
Prolomení	účtu	 SP	 Ztráta	aktiv	držených	na	burze	 VP	 SP	 VVD	 VHR	

25	 Použití	nesprávné	
adresy	při	převodu	 SP	 Ztráta	všech	zasílaných	aktiv	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

26	 Převod	na	adresu	
jiného	blockchainu	 SP	 Ztráta	všech	zasílaných	aktiv	 VVP	 SP	 VD	 VHR	

27	 Ztráta	privátních	
klíčů	 NP	 Ztráta	všech	držených	aktiv	 VVP	 NP	 VVD	 VHR	

 

Pro nejvýznamnější rizika by měla být navrhnuta a uplatňována vhodná opatření. 

Účelem opatření je snížit úroveň rizik. 

Opatření byla pro úplnost navržena pro všechna identifikovaná rizika, avšak prioritně 

by se měla realizovat opatření pro rizika s nejvyšší úrovní, tj. rizika z červené zóny: 

Tabulka 8: Návrh opatření (Vlastní zpracování) 

Fá
ze
	p
ro
ce
su
	

ID
_R

iz
ik
a	

Hrozba	 Scénář	

H
od

no
ta
	ri
zi
ka
	

l(v
er
b.
)	

	

Návrh	opatření	

Výběr	
nákupní	
platformy	

1	 Podvodný	portál	

Ztráta	
peněžních	
prostředků,	
problémy	s	
vyplácením	

VHR	

	

Vyhledat	reference,	dbát	
na	jejich	důvěryhodnost;	
Zjištěné	informace	podložit	
názory	z	komunitních	
skupin	

2	
Nedostatečně	
zabezpečená	
platforma	

Útok	a	odcizení	
vkladů	 SHR	

	

Komplexní	zjištění	
informací	o	platformě;	Na	
burzách	držet	minimální	
množství	aktiv,	ne	déle,	
než	je	nutné;	Diverzifikovat	
riziko	obchodováním	na	
vícero	burzách	

3	
Vybraná	
společnost	není	
solventní	

Pozdní	
vyplácení,	
nevyplácení	

SHR	

	

Využívat	informační	zdroje,	
komunity,	dbát	na	
důvěryhodnost;	Vyzkoušet	
drobné	vklady	a	výběry;	Na	
burze	držet	nezbytně	
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nutné	množství	aktiv,	a	to	
pouze	po	nezbytně	nutnou	
dobu	

4	
Nevhodné	
nakládání	s	
osobními	údaji	

Zneužití	
osobních	údajů	 SHR	

	

U	významně	citlivých	dat	
se	zamyslet,	zdali	je	tento	
údaj	opravdu	nezbytný;	V	
případě	značného	
diskomfortu	hledat	
alternativu;	pročíst	
všeobecné	podmínky	s	
důrazem	na	oblast	
nakládání	s	osobními	údaji.	

5	 Problémy	se	
stabilitou	

Nemožnost	
rychle	
reagovat,	
finanční	ztráta	

NHR	

	

Čerpat	zkušenosti	z	
komunity	a	jiných	
informačních	zdrojů;	
Diverzifikovat	riziko	
obchodováním	na	vícero	
platformách	

Registrace	
na	burze	

6	

Únik	osobních	
údajů,	citlivých	
dat,	kopií	
dokladů	

Zneužití	
osobních	
údajů,	citlivých	
dat,	kopií	
dokladů	

SHR	

	

Data	poskytujeme	pouze	
ověřeným	společnostem;	
Na	různých	platformách	
používat	odlišné	
přihlašovací	údaje	(heslo);	
Hesla	negenerovat	a	
neskladovat	online;		

7	 Únik	hesel,	
ověřovacích	frází	

Hrozba	
vykradení	účtů	
na	jiných	
portálech	

VHR	

	

Na	různých	platformách	
používat	odlišné	
přihlašovací	údaje	a	
ověřovací	fráze;	Hesla	
negenerovat	a	neskladovat	
v	online	prostředí	

8	 Zneužití	
platebních	údajů	

Odcizení	
peněžních	
prostředků	ze	
souvisejících	
bankovních	
účtů	

SHR	

	

Založení	platební	karty	
pouze	ke	kryto-účelům;	Po	
každém	vkladu	úprava	
(snížení/blokace)	limitů	na	
platební	kartě	

Přihlašování	
na	burzu	 9	 Phishing	

Nabourání	
účtu;	Finanční	
ztráta	

VHR	

	

Na	podezřelé	emaily	
nereagovat;	Neposkytovat	
údaje	mimo	důvěryhodný	
web;	Platformy	
navštěvovat	přímo,	ne	přes	
vyhledávače;	Kontrola	URL	
před	přihlášením;	Kontrola	
SSL	certifikátu	
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10	 Ztráta	přístupu	k	2FA	

Ztráta	přístupu	
k	účtu;	
Možnost	ztráty	
uložených	
prostředků	

VVHR	

	

2FA	autentizaci	nahrát	do	
vícero	bezpečných	zařízení;	
Nastavovací	kód	zálohovat,	
a	to	offline;	Nepoužívat	
2FA	aplikace	s	cloudovou	
zálohou	

Převod	
peněz	na	
burzu	

11	 Zaslání	peněz	na	špatné	číslo	účtu	

Ztráta	
zasílaných	
prostředků	

SHR	

	

Pečlivá	kontrola	čísla	účtu;	
Ověření,	že	platební	údaje	
přebíráme	přímo	od	
provozovatele	platformy;	V	
případě	IBANu	ověřit	přes	
důvěryhodné	validátory.	

12	
Variabilní	symbol	
nevyplněn	/	
vyplněn	chybně	

Nepřipsání	
zasílaných	
prostředků	

NHR	

	

Před	odesláním	platby	se	
zamyslet,	zda	nás	má	
obchodník	jak	
identifikovat;	V	případě	
pochybností	VS	
dohledáváme,	
kontaktujeme	
provozovatele;	Jeli	VS	k	
dispozici,	ověříme,	že	je	
správné	

13	 Únik	údajů	z	platební	karty	

Možnost	
odcizení	
zůstatku	na	
účtu	spojeném	
s	platební	
kartou	

SHR	

	

Údaje	z	karty	zadávat	
pouze	do	platební	brány,	
kterou	pokládáme	za	
důvěryhodnou;	Pro	
obchodování	s	
kryptoměnami	založit	
novou	platební	kartu;	Dle	
potřeb	neustálá	úprava	
limitů	na	platební	kartě		

14	
Platba	
identifikována	
jako	podezřelá	

Pozastavení	
platby	 VNHR	

	

Vkládat	částky	v	rozumné	
výši;	Být	připraven	doložit	
dokumenty	prokazující	
původ	peněz,	příp.	jiné	

15	 Vklad	nad	limit	 Pozastavení	
platby	 VNHR	

	

Před	provedením	vkladu	
kontrola	stupně	ověření	a	
příslušných	limitů	

Volba	
kryptoměn	k	
investici	

16	
Vybraný	projekt	
je	scam	
(podvodný)	

Ztráta	
peněžních	
prostředků	

VHR	
	

Provést	komplexní	analýzu	
rizikových	oblastí	(možnost	
podvodného	projektu,	
realizovatelnost,	přidaná	
hodnota,	tým,	pozice	na	
trhu);	Diverzifikace	
portfolia;	Vyhnutí	se	
impulzivnímu	rozhodování	

17	 Projekt	je	nerealizovatelný	
Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VVHR	

	

18	
Projekt	nemá	
žádnou	přidanou	
hodnotu	

Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VVHR	
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19	 Slabý	tým	 Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VHR	 	

a	FOMO;	Ověřování	
objektivnosti	zdrojů;	
Vyvarování	se	nákupům	při	
ATH	a	dlouhodobě	
klesajícím	trendu;	

20	 Nestabilní	pozice	na	trhu	
Hrozba	úpadku	
kryptoměny	 VHR	

	

Nákup	
kryptoměn	

21	 Špatně	zadaný	obchodní	příkaz	
Drobná	
finanční	ztráta	 VNHR	

	

Každý	příkaz	alespoň	letmo	
překontrolovat;	K	
obchodování	používat	
platformu,	která	je	
intuitivní	k	ovládání	a	
kterou	investor	dobře	zná;	
Vyhýbat	se	obchodování	
přes	prohlížeč	v	telefonu	-	
malá	obrazovka	může	
prostor	pro	chyby	
rozšiřovat	

22	
Nezamýšlený	
nákup	z	pozice	
"taker"	

Drobná	
finanční	ztráta	 VNHR	

	

Seznámit	se	se	systémem	
obchodování	na	každé	z	
burz;	Seznámit	se	s	
podmínkami	a	ceníkem	
burzy,	na	které	obchoduji	

23	 Pump&Dump	
akce	

Realizace	
ztrátového	
obchodu	
způsobeného	
nákupem	při	
pum	and	dump	
akci	

NHR	

	

Při	plánu	nakoupit	měnu	s	
pádivým	růstem	ceny	
ověřit,	zda	pro	takový	růst	
existují	reálné	fundamenty.	

Držba	a	
převody		

24	 Napadení	burzy	/	Prolomení	účtu	

Ztráta	aktiv	
držených	na	
burze	

VHR	

	

Pro	obchodování	zvolit	
silnou	a	stabilní	burzu;	
Držet	na	burze	pouze	
minimální	množství	aktiv	
po	co	nejkratší	dobu	(viz	
předchozí	opatření);	Volit	
silná	hesla,	negenerovat	
online;	Hesla	neuchovávat	
v	online	prostředí;	Na	
každém	portále	používat	
jiné	heslo;	Používat	2FA	
autentizaci;	Přidání	
vlastních	IP	na	whitelist	

25	

Použití	
nesprávné	
adresy	při	
převodu	

Ztráta	všech	
zasílaných	aktiv	 VHR	

	

Před	zadáním	transakce	
zkontrolovat	kompletnost	
a	správnost;	Pravidelné	
používání	antivirové	
ochrany	
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26	
Převod	na	adresu	
jiného	
blockchainu	

Ztráta	všech	
zasílaných	aktiv	 VHR	

	

Před	zadáním	příkazu	
zkontrolovat,	zdali	zadaná	
měna	opravdu	přísluší	
blockchainu	odesílané	
měny.	

27	 Ztráta	privátních	klíčů	
Ztráta	všech	
držených	aktiv	 VHR	

	

Privátní	klíče	uchovávat	ve	
fyzické	podobě,	která	
nepodléhá	opotřebení,	
příp.	je	těžce	zničitelná;	
uchováváme	je	na	
bezpečném	místě;	
pořizujeme	několik	
vyhotovení	

28	 Odcizení	privátních	klíčů	

Vykradení	
peněženky	a	
ztráta	všech	
držených	aktiv	

SHR	

	

Privátní	klíče	
negenerujeme	(ani	
neuchováváme)	online,	
příp.	ani	offline	v	prostředí	
PC,	který	se	k	síti	v	
budoucnu	připojí;	PK	
uchováváme	na	
bezpečném	místě,	ke	
kterému	nemá	nikdo	
(nepovolaný)	přístup;	
Privátní	klíč	rozdělit	na	
několik	částí	a	tyto	části	
uchovávat	na	odlišných	
místech	

 

Z výsledků je zřejmé, že jednou z nejkritičtějších oblastí je výběr kryptoměn, do kterých 

bude investor investovat. Tato oblast obsahuje mnoho významných hrozeb. Mj. z tohoto 

důvodu bude v návrhové části práce vytvořen model, který poslouží k hodnocení základního 

rámce kryptoměnových projektů. Model bude pracovat s takovými kritérii, aby zohlednil právě 

výše identifikované hrozby. Přesná kritéria budou specifikována v návrhové části diplomové 

práce.  
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Z vyhodnocení analýzy rizik (viz předchozí kapitoly) je zřejmé, že jedním z nejvýznamnější 

rizik (významnost je determinována kombinací pravděpodobnosti a dopadu rizika) při 

investování do kryptoměn je mj. investice do kryptoměny, u které později nastane úpadek. 

V takovém případě investor přichází o všechny své investované prostředky.  

Z výše uvedených důvodů se budeme v návrhové části práce zabývat tvorbou expertního 

modelu, napomáhajícího při řízení rizik plynoucích z výběru investičních aktiv (kryptoměn). 

Smyslem modelu je s využitím fuzzy logiky vyhodnotit zadané vstupy a poskytnout výrok o 

stabilitě základního rámce kryptoměnového projektu. Vstupní proměnné modelu (a jejich 

členění do bloku) budou vymezeny v následující kapitole, a to mj. na základě výsledků 

analytické části diplomové práce. Model bude nejdříve vytvořen v programu MS Excel a poté 

komplexněji, vč. hlubšího členění do bloků a podbloků, v programu MATLAB. 

3.1 VYMEZENÍ VSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH MODELU 

Pro tvorbu expertního modelu je nutné vymezit vstupní proměnné, které budou v modelu 

hodnoceny.  

V následující kapitole jsou vymezeny a popsány faktory (vstupní proměnné), které by 

měl investor při svém investičním rozhodování zohledňovat. Jedná se o faktory, které z našeho 

pohledu formují základní rámec dané kryptoměny. Takové faktory mohou přímo či nepřímo 

nést informaci o relativní11 nestabilitě dané kryptoměny, či indície, že se může jednat o měnu 

založenou za účelem investora podvést.  Při vymezování vstupní proměnných (resp. celých 

bloků vstupních proměnných) vycházíme mj. z výsledků analytické části diplomové práce a 

opíráme se např. o snahu odhalit nejvýznamnější hrozby, které mohou vést k celkovému pádu 

kryptoměnového projektu. 

Nejvýznamnější hrozby vedoucí k pádu kryptoměnového projektu: 

- Projekt nemá žádnou přidanou hodnotu 

- Projekt je nerealizovatelný (velký, komplexní, finančně náročný) 

- Projekt je podvodný (scam) – založený pouze s cílem investora okrást 

                                                
11 v porovnání s ostatními kryptoměnami 
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Podoba modelu 

Model je determinován 16 kritérii (vstupními proměnnými), logicky tříděnými do několika 

bloků a podbloků: 

- Blok „co“: podstat projektu; 

- Blok „kdo“: kdo za projektem stojí; 

- Blok „kdy“: jak dlouho je projekt na trhu; 

- Blok „how“: jak si projekt vede 

o Podblok „market“: zkoumá základní faktory trhu 

o Podblok „community“: zabývá se rozsahem komunity fanoušků 

o Podblok „other“: zahrnuje další důležitá kritéria 

Podoba modelu, včetně všech uvažovaných kritérií a jim příslušejících atributů je 

následující: 

 
Obrázek 23: Vstupní proměnné a podoba modelu (vlastní zpracování) 

Jednotlivé bloky a jim příslušející kritéria (vstupní proměnné) si nyní popíšeme 

v nadcházejících kapitolách: 

3.1.2 Blok „what/co“ 

Hlavní oblastí základního rámce projektu je jeho samotná podstata. Jednou z prvních otázek, 

které by si měl investor položit je, zdali projekt řeší reálný problém. Řešení reálného problému 

je základním předpokladem k dlouhodobějšímu provozu. Pokud je odpověď na tuto otázku 

kladná, můžeme podstatu projektu zkoumat hlouběji. Jako vstupní proměnné daného bloku 

budou uvažovány násl. faktory: 

- Šířka okruhu uživatelů 

- Odlišnost konceptu 

- Náročnost realizace konceptu 
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Šířka okruhu uživatelů 

Danému kritériu lze přiřadit následující atributy: 

- Široký  

- Běžný  

- Úzký 

Odlišnost konceptu 

Řešení reálného problému ještě nemusí znamenat úspěch.  Určitou rizikovou oblastí je i 

existence konkurence. Přináší projekt oproti konkurenci něco nového? V případě, že pouze 

kopíruje myšlenky stávajících projektů, má vyšší šanci na úpadek. V hodnotícím modelu je 

z tohoto důvodu zohledňován i stupeň diferenciace od ostatních projektů, resp. informace o 

tom, jak moc se řešený koncept odlišuje. Možnosti jsou stupňovány následovně: 

- Inovativní 

- Přináší nové myšlenky 

- Odlišnost v některých aspektech 

- Projekt se zdánlivě neodlišuje 

Náročnost realizace konceptu 

Projekt může řešit sebezávažnější problém, maximálně se odlišovat od konkurence, avšak 

nebude-li realizovatelný, nemůže nikdy uspět. Pod tuto oblast spadá mnoho aspektů. 

V souvislosti s hloubkou řešeného problému bychom měli zhodnotit náročnost vývoje, 

schopnosti reagovat na nutné inovace, uplatnitelnosti konceptu a využitelnosti celkového 

potenciálu projektu.  

3.1.3 Blok „who/kdo“ 

Za každým projektem stojí tým lidí. Rizikem v této oblasti může být tým nezkušený, 

nekvalifikovaný, či nepokrývající všechny potřebné oblasti.  Jako vstupní proměnné budou 

uvažovány násl. faktory: 

- Počet členů týmu 

- Různorodost týmu 

- Avizovaní významní advisoři? 

- Odhaleny falešné profily? 
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Počet členů týmu 

Danému kritériu lze přiřadit následující atributy: 

- Výrazný tým  

- Širší tým  

- Střední tým  

- Malý tým  

Různorodost týmu 

Každý tým by měl být alespoň z části diverzifikovaný. Je důležité, aby mimo vývojářů 

obsahoval i odborníky z oblasti, ve které působí. V neposlední řadě by měl obsahovat i 

specialisty z oblasti marketingu, kteří mohou zajistit, že pokud jde o dobrý projekt, tak bude 

vidět a jen tak neupadne. Výše uvedený výrok však může platit i pro opačné případy – případy, 

kdy dobrý marketér dokáže vyzdvihnout i špatný projekt. Proto je důležité při hodnocení 

zohlednit i potenciál projektu.  

Advisoři 

Hovoříme-li o advisorech, hovoříme o rádcích vývojového týmu a v některých případech 

dokonce o mentorech celého projektu. Pokud budou u projektu identifikování významní 

advisoři, bude tento fakt zohledněn při hodnocení.  

Odhaleny falešné profily? 

Velice významným indikátorem možného podvodného projektu (scamcoinu) může být situace, 

kdy je celý tým nebo jeho část smyšlená. Už fakt, že jsou manipulovány skutečnosti o složení 

týmu zcela jasně naznačuje, že je něco v nepořádku. Jsou-li takto zásadním způsobem 

skutečnosti upravovány, s velkou pravděpodobností je projekt založen jen na snaze rychle 

nalákat investory, mnohdy bez samotného záměru projekt vůbec realizovat. 

3.1.4 Blok „when/kdy“ 

Kdy byl projekt založen, resp. jak dlouho již na trhu funguje. Jako vstupní proměnná bude 

uvažován násl. faktor: 

Stáří projektu, resp. jak dlouho se daná měna již obchoduje 

Nové a neznáme projekty jsou obecně rizikovější než ty, které jsou na trhu delší dobu. Při 

hodnocení kryptoměn bude délka existence zohledňována. Měny, které jsou na trhu delší dobu, 

jsou investorem považovány za relativně stabilnější. 



62 

3.1.5 Blok „how/jak“ 

Jak si projekt aktuálně vede, příp. jak je nastaven. Tato oblast bude řešena z pohledu několika 

dalších podoblastí (podbloků), konkr.: 

- Market 

- Community 

- Other 

Market 

Podblok se zabývá otázkou, jak si projekt aktuálně vede na trhu. Jako vstupní proměnné budou 

uvažovány násl. faktory: 

Market Cap 

Market cap = tržní kapitalizace, která je dána násobkem počtu mincí a jejich tržní ceny. Vyšší 

tržní kapitalizace omezuje možnosti tzv. pump and dump útoků. 

Volume  

Větší objem obchodů – nepřímo značí lepší likvidnost, tedy schopnost aktiva rychle a bez 

větších ztrát se přeměnit na peněžní prostředky.  

Historická volatilita 

Informace o historické volatilitě je jeden z faktorů informujících o stabilitě měny v tržním 

prostředí. 

Komunita 

Jak silnou má projekt komunitu? Kolik má fanoušků a sledujících? Jako vstupní proměnné 

budou uvažovány násl. faktory: 

Počet sledujících na sociální síti Reddit 

Reddit je celosvětově sedmou nejnavštěvovanější stránkou [42]. Zájem o projekt, obdobně jako 

v případě sociální sítě Twitter, může indikovat dobrou myšlenku projektu a jeho účelnost. 

Počet sledujících na sociální síti Twitter 

Do hodnocení bude zahrnut i počet fanoušků na sociální síti Twitter. Nejedná se o indikátor, 

který by měl přímo vypovídat o rizicích, spojených s projektem, avšak do hodnotícího modelu 

také svojí částí vstupuje. Twitter je celosvětově 13. nejnavštěvovanější stránkou [42]. Při 

snížené váze nám může značit, že je projekt zajímavý pro vícero lidí.  
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Pozn.: U všech zkoumaných kryptoměn je vhodné zběžně zkontrolovat, zdali daní sledující 

nejsou tvořeni umělými/falešnými profily. 

Další faktory 

Jako vstupní proměnné budou uvažovány násl. faktory: 

Supply ratio 

Jedná se o poměr mincí, které již jsou v oběhu, ku celkovému avizovanému počtu mincí. 

Všechny vybrané kryptoměny mají konečný počet mincí. Jestliže je počet mincí konečný, 

nehrozí riziko, že budou stávající mince znehodnocovány emisí dalších mincí. 

Ne všechny vybrané kryptoměny však již mají v oběhu veškerý počet mincí. Za 

rizikovou oblast je z takového důvodu považován i poměr mincí, které již jsou v oběhu 

s avizovaným celkovým počtem mincí. Pokud je poměr nízký, znamená to, že do oběhu budou 

postupně vypouštěny další mince, což bude působit inflačně.  

Je počet mincí konečný? 

Pokud není počet mincí konečný, může docházet ke znehodnocování měny emisí dalších mincí. 

Byla měna pre-mined, tj. předtěžená? 

Pokud byla měna předtěžená, může nerovnoměrné rozdělení mincí znamenat narušení 

decentralizace kryptoměny, tj. její hlavní podstaty. 

3.1.6 Oblasti k zamyšlení, nezařazené do modelu 

Investice do ICO 

Začínající investor by se měl raději vyhnout investicím do ICO, tedy do začínajících 

projektů. Tyto slibují vysoké zhodnocení za podstoupení vysokého rizika. Je nezbytné si 

připomenout, že ICO`s ve valné většině případů nenabízí žádný funkční prototyp svého modelu. 

Hodnoceny jsou často pouze na základě tzv. whitepaperu. 

PoW vs. PoS 

Další z možností, které lze v modelu zohlednit je protokol, resp. consensus metoda. V našem 

modelu tento faktor zohledňován nebude, protože velmi záleží na postoji investora. Zatímco 

jeden investor preferuje PoW a doslova penalizuje PoS, jiný investor může mít preference 

opačné. Každý z výše uvedených má svoje výhody a nevýhody. 
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Pravděpodobně nejznámějším a mnoha investory preferovaným protokolem je již 

zmiňovaný protokol PoW. Jedna z výhod, resp. oblastí snižujících riziko, je fakt, že 

kryptoměny, které běží na protokolu PoW nejsou premined12, čímž není narušována jejich 

decentralizace. Toto riziko však již v modelu zohledňujeme. 

Pojďme si nyní ještě shrnout důvody, proč by se investor mohl rozhodnout pro protokol 

(v podstatě) opačný, tedy PoS. Zastánci PoS tvrdí, že PoW protokol je náchylnější vůči útokům 

a že je energeticky náročný. Opomineme-li fakt, že u PoS protokolu investor získává 

„dividendy“ za množství mincí, které vlastní, lze u PoW protokolu zaznamenat násl. rizika: 

Těžba vyžaduje drahé výpočetní zařízení a je energeticky velice náročná (tedy i 

finančně). Právě tento fakt může být faktorem, který některé těžaře nepřímo tlačí k alespoň 

částečnému pokrývání zmiňovaných nákladů odprodejem vytěžených mincí. Takové odprodeje 

mají vliv na volatilitu měny. 

Decentralizace u PoW nemusí být až natolik masivní, jak se zdá, vezmeme-li v potaz 

skutečnost, že významnou většinu výpočetního výkonu ovládá Čína.  

Zásahy do sítě jsou u PoW možné pomocí významného těžebního výkonu. U PoS 

pomocí držby významného množství mincí. Vlastním-li dostatečný výpočetní výkon, provedu 

zásah do konkurenčního PoW coinu dočasným pozastavením těžby jednoho coinu a zásahem 

do druhého. Poté není problém se navrátit. U PoW je situace více ke zvážení. Nakoupím-li 

významné množství mincí kryptoměny, kterou násl. shodím, shodím tím i veškeré vlastnictví 

dané měny, které jsem již musel nakoupit. Přechod zpět již tedy bude s citelnou ztrátou. 

Dostupnost HW wallet 

Dostupnost HW peněženky pro danou měnu je určitým bezpečnostním benefitem. Ano, ve 

většině případů existují relativně bezpečné paper wallets, avšak jejich užití většinou nese více 

rizik, než užití HW wallet. Může se jednat např. i o rizika spojená s uživatelskou přívětivostí 

(více prostoru pro chyby) nebo napadení počítače, na kterém je paper wallet generována. Nutno 

podotknout, že v obou výše zmiňovaných případech majitel vlastní privátní klíče.  

Pokud je dostupná pouze jedna možnost (nebo omezený počet možností) uchovávání 

zakoupených mincí, pak ztráta mincí způsobená chybou, či útokem na takovou peněženku může 

být výrazným fundamentem pro panic sell. 

                                                
12 předem (částečně) předtěžené 
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3.2 NÁVRH ŘEŠENÍ V PROGRAMU MS EXCEL 

Na základě kritérií identifikovaných v analytické části práce byl vytvořen popis transformační 

matice. Do modelu vstupuje celkem 16 proměnných, z nichž každá je determinována jedním z 

2-5 atributů.  

 
Obrázek 24: Popis transformační matice (vlastní zpracování) 

Popis transformační matice je pro účely řešení v programu MATLAB vizuálně členěn 

do několika bloků, avšak v případě řešení v MS Excel bude hodnocení prováděno po 

jednotlivých kritériích (vstupních proměnných). 

3.2.1 Transformační matice 

Dalším krokem je vytvoření transformační matice. Podstatou je přiřazení preferenčních vah 

všem atributům jednotlivých kritérií, a to na základě expertního odhadu autora modelu. 

V případě, že by model tvořil jiný autor, je pravděpodobné, že by se hodnoty lišily, a to 

s ohledem na jeho zkušenosti, znalosti a preference. Hodnocení jednotlivých kritérií je nutné 

přizpůsobit i účelu, kterému bude model sloužit. 

 
Obrázek 25: Transformační matice (vlastní zpracování) 

3.2.2 Stavová matice 

Následně je pro každou z hodnocených kryptoměn vytvořena stavová matice. Na základě 

přiřazení hodnoty 0 nebo 1 každému z atributů v matici popisujeme „stav“ kryptoměny, jejíž 

stavovou matici vyplňujeme. Atribut, kterému je přiřazena hodnota „1“ nejlépe odpovídá 

příslušnému kritériu hodnoceného prvku.  
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Obrázek 26: Ukázka stavové matice kryptoměny NEO (vlastní zpracování) 

Máme-li vypracovanou transformační matici a vyplněné stavové matice hodnocených 

kryptoměn, můžeme provést numerické hodnocení (využijeme funkce skalárního součinu). 

Výstupní numerickou hodnotu je vhodné převést do jazykové podoby. K takovému převodu 

nám poslouží retransformační matice. 

3.2.3 Vyhodnocení pomocí programu MS Excel 

Systém vytvořený v programu MS Excel byl otestovaný na vybraných kryptoměnách. Systém 

vyhodnotil jako nejstabilnější projekt NEO, s ohodnocením 75,19 bodů. Druhým nejlépe 

hodnocením projektem byla kryptoměna Vertcoin s 62,79 body, těsně následovaný projektem 

IOTA, který získal 62,02 bodů. Pod 60 body skončily projekty Cardano s 56,59 body a Waves 

s 50,39 body. 

 
Graf 1: Excel: numerické vyhodnocení (vlastní zpracování) 

Numerickým hodnocením přísluší hodnocení verbální. Žádná z hodnocených 

kryptoměn se nezařadila do 6. kategorie (Velmi stabilní základní rámec projektu) a pouze jediná 

kryptoměna se zařadila do kategorie 5. (Stabilní až velmi stabilní základní rámec projektu), a 

to kryptoměna NEO. 
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Ve 4. kategorii (Relativně stabilní základní rámec projektu) se po vyhodnocení 

nacházejí projekty Vertcoin a IOTA. 

Jako měny s lehkými nedostatky v základním rámci projektu byly identifikovány 

projekty Cardano a Waves. 

 
Graf 2: Excel: zařazení do kategorie (vlastní zpracování) 

Komentář k výsledkům hodnocení bude poskytnut v závěrečném srovnání.  
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3.3 NÁVRH ŘEŠENÍ V PROGRAMU MATLAB 

Další fází návrhu vlastního řešení je tvorba fuzzy modelu. Model bude tvořen v programu 

MATLAB s využitím Fuzzy Logic Toolbox. Do hodnocení modelu vstupují stejné proměnné, 

jako v případě hodnocení pomocí MS Excel. Jedná se cekem o 16 kritérií (vstupních 

proměnných), jejichž výběrem (a odůvodněním jejich výběru) jsme se zabývali v analytické 

části práce.  

3.3.1 Fuzzy systém 

Jedním z prvních úkolů je vyjasnit si podobu fuzzy systému. Již bylo zmíněno, že 

v hodnocení budou použita kritéria stanovená v analytické části této práce, a tedy i stejná 

kritéria jako byla použita v případě hodnocení pomocí MS Excel.  Je však nutné brát na vědomí, 

že metodika hodnocení pomocí fuzzy logiky je odlišná. Při zpracování v programu MATLAB 

byla vybraná kritéria dále dělena, a to do několika bloků a podbloků: 

- Blok B1 

o What: podblok zahrnující kritéria týkající se projektu. 

o Who: podblok zahrnující kritéria týkající se týmu, který za projektem stojí. 

o When: kritérium zohledňující dobu fungování projektu na trhu. 

- Blok B2 

o Market: podblok zahrnující kritéria týkající se dat z trhu. 

o Community: podblok zahrnující kritéria týkající se komunity fanoušků. 

o Other: podblok zahrnující ostatní kritéria. 
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Navržený fuzzy systém si ještě zobrazíme vč. příslušných hodnocených kritérií v 

diagramu níže: 

 
Obrázek 27: Fuzzy systém (vlastní zpracování) 

Vstupy kritérií jednoho bloku jsou za využití fuzzy principů zhodnoceny, čímž získáme 

výstup daného bloku, resp. vstup do bloku následujícího. 

Celkový fuzzy systém je determinován devíti soubory. Jedná se o 1 soubor typu .m, 

který souží jako zdrojový kód a zajišťuje chod celého modelu. Ostatní soubory typu .fis 

představují nastavení (chování) jednotlivých bloků a podbloků. 

Ukázkám hlubšího nastavení jednotlivých souborů, resp. modelu se budeme podrobněji 

věnovat v dalších kapitolách návrhové části práce.  
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3.3.2 Práce s FIS designerem 

Pokud máme vyjasněno, jaká bude podoba fuzzy systému, čeká nás práce s FIS editorem, ve 

kterém pro každý z hodnocených bloků vytvoříme fis soubor. Ve fis souborech provádíme 

specifická (expertní) nastavení pro jednotlivé bloky a podbloky, čímž v podstatě formujeme 

chování (uvažování) jednotlivého subsystému.  

Nyní si představíme jeden ze zpracovávaných fis souborů, konkrétně podblok „what“, 

a jeho nastavení popíšeme: 

 
Obrázek 28: Práce s FIS Designerem (vlastní zpracování) 

Blok „bWhat“, hodnotící podstatu projektu, je determinován souborem „bWhat.fis“. 

Důležitým bodem při tvorbě FIS souboru je specifikace vstupních proměnných. V horní 

části obrázku si můžeme povšimnout, že do daného bloku vstupují tři kritéria (vstupní 

proměnné), a to okruh uživatelů, odlišnost konceptu a realizovatelnost konceptu. Tyto vstupy 

bylo nutné vložit a pojmenovat. Ve spodní části obrázku jsou údaje o základním nastavení 
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daného vstupu. Např. název vstupu (OkruhUzivatelu) a rozsah hodnot, kterým disponuje 

(range: 1-3). 

Každý ze vstupů (vč. příslušných atributů) je však potřeba nastavit hlouběji. Takové 

nastavení provádíme v Membership Function Editoru, který je řešen v další kapitole. 

Připomínáme, že výše uvedené je nutné provést pro každý jednotlivý blok. 

3.3.3 MF editor: nastavení vstupních a výstupních proměnných  

Ve FIS designeru jsme vytvořili obecnou podobu hodnoceného bloku. To, jak se daný blok 

jmenuje, jaké jsou jeho vstupy a výstupy. Nyní je potřeba se hlouběji věnovat jednotlivým 

vstupním a výstupním proměnným. Pro každý vstup musíme definovat rozsah hodnot, 

jednotlivé atributy a jejich funkce členství. Takové nastavení provádíme v Membership 

Function Editoru, který spustíme proklikem na některou ze vstupních, či výstupních 

proměnných ve FIS Designeru. 

Níže uvádíme příklad nastavení jednoho ze vstupů (odlišnost konceptu): 

 
Obrázek 29: MF Editor (vlastní zpracování) 
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Danému vstupu jsme nastavili rozsah hodnot, vytvořili a nazvali příslušné atributy a 

každému atributu přiřadili vhodnou funkci členství a příslušné parametry. V případě uvedeném 

výše disponuje vstup (odlišnost konceptu) atributy nabývajícími pouze diskrétních hodnot. Za 

funkce členství byl zvolen typ „trapmf“, což je trapezoidní typ funkce členství. 

Obdobné nastavení musí být provedeno pro každou vstupní i výstupní proměnnou ve 

všech z používaných FIS souborů.   

3.3.4 Rule Editor: nastavení pravidel 

Máme-li nastavenou podobu fis souboru (FIS designer) a všech jeho vstupních a výstupních 

proměnných (MF editor), čeká nás jeden z nejdůležitějších kroků v tvorbě systému, a to 

specifikace pravidel pro daný fis soubor. 

Aby byl totiž fis soubor funkční, tj. dokázal relevantně transformovat vstupní proměnné 

na proměnnou výstupní, je potřeba vhodně nastavit chování systému. Chování systému 

modelujeme právě definováním jednotlivých pravidel v „Rule editoru“. 

Je nezbytné, aby byla pravidla nastavována v duchu, ve kterém chceme, aby model 

pracoval a aby bylo nastaveno dostatečné množství pravidel. 

Celkové množství pravidel je pro každý fis soubor dáno násobkem počtu atributů 

jednotlivých vstupních proměnných.  Uvádíme příklad: Do FIS souboru „bWhat“ vstupují 3 

vstupní proměnné. Proměnná „okruh uživatelů“ disponuje 3 atributy. Proměnná „odlišnost 

konceptu“ disponuje 4 atributy. Proměnná „Realizovatelnost konceptu“ disponuje 3 atributy. 

Celkový počet kombinací pravidel je tedy 3*4*3 = 36. 
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Pravidla můžeme nastavovat buď v Rule Editoru nebo textovou úpravou fis souboru: 

 
Obrázek 30: Rule Editor (vlastní zpracování) 

V Rule Editoru k jednotlivým kombinacím pravidel přiřazujeme odpovídající váhu a 

příslušný výstup. Při nastavování pravidel je vhodné mít otevřený i tzv. Surface Viewer, který 

nám umožňuje během procesu nastavování kontrolovat, jestli 3D plocha formovaná 

jednotlivými pravidly odpovídá našim představám o modelu a jeho fungování.  

Nastavení pravidel nesmíme opomenout provést u všech vytvořených fis souborů, jinak 

nebude výsledný model funkční. 
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3.3.5 Surface viewer: kontrola vzájemné závislosti proměnných 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, při ladění systému je vhodné sledovat i tzv. Surface 

Viewer, který nám umožňuje během procesu nastavování kontrolovat, jestli 3D plocha 

formovaná kombinací jednotlivých pravidel a jejich výstupem odpovídá našim představám o 

modelu a jeho fungování. 

 
Obrázek 31: Surface Viewer (vlastní zpracování) 

Surface viewer na 3D modelu znázorňuje hodnotu výstupu v závislosti na dvou 

vybraných vstupních proměnných. Nevýhodou ovšem je, že většinou v jednom .fis souboru 

pracujeme s více než dvěma vstupními proměnnými, a proto je nutné kontrolovat plochu vícero 

kombinací vstupních proměnných. 
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3.3.6 Rule viewer: kontrola modelu 

Dalším z nástrojů, napomáhajícím nám při nastavování systému, resp. poskytujícím nám 

zpětnou vazbu o funkčnosti subsystému je tzv. Rule Viewer. Po nastavení všech pravidel nám 

umožňuje předběžně zkontrolovat chování vybraného subsystému. 

Pojďme si nyní za pomocí Rule Vieweru vyzkoušet funkčnost subsystému bWhat, 

zabývajícím se podstatou zkoumaného projektu. 

Máme-li široký okruh uživatelů, inovativní myšlenku a zdánlivě realizovatelný koncept, 

bude mít dle Rule Vieweru výstup submodelu hodnotu 0.914: 

 
Obrázek 32: Rule Viewer (vlastní zpracování) 

Naopak v případě projektu s totožným okruhem uživatelů (široký okruh), avšak 

konceptu, který se odlišuje pouze v některých aspektech a u kterého předpokládáme vyšší 

náročnost realizovatelnosti bude mít výstup dle Rule Vieweru hodnotu 0.686: 
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Obrázek 33: Rule Viewer (vlastní zpracování) 

Jednotlivé sloupce v Rule Vieweru představují vstupní proměnné zkoumaného 

submodelu. Poslední sloupec je pak proměnnou výstupní. Každý z řádků představuje kombinaci 

zadaných pravidel. 

Při ověřování funkčnosti subsystému v Rule Vieweru využijeme vertikálních červených 

jezdců, pomocí nichž zadáme hodnoty jednotlivých vstupních proměnných, pro které chceme 

získat hodnotu výstupu. V takovém případě zároveň vidíme, které pravidlo bylo v daném 

případě aktivováno. 

Pomocí Rule Vieweru lze zároveň ověřit, zdali kombinace námi nastavených pravidel 

neobsahuje žádná slepá místa.  
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3.3.7 M file 

M file, resp. M soubor je v podstatě zdrojovým kódem celého modelu a zajišťuje jeho chod. Za 

účelem lepší orientace je do souboru možné vkládat i komentáře, a to pomocí symbolu „%“. U 

jednotlivých příkazů lze užitím středníku na konci příkazu potlačit vypisování mezivýsledků. 

[12] 

Vlastní soubor je členěn do několika částí. Nejdříve jsou načteny jednotlivé fuzzy 

systémy, tj. všechny FIS soubory vytvořené ve Fuzzy Designeru. K načtení slouží příkaz 

readfis: 

 
Obrázek 34: Načtení FIS souborů (vlastní zpracování) 

Dále jsou od uživatele pomocí příkazu ask postupně získávána data k jednotlivým 

vstupním proměnným hodnoceného projektu.  Tato data musí být získána pro každou 

proměnnou, se kterou fuzzy systém pracuje. Níže uvádíme příklad získání dat pro vstupní 

proměnné podbloku „Who“: 

 
Obrázek 35: Zisk dat (vlastní zpracování) 

Aby bylo zajištěno, že uživatel zadá údaj, který odpovídá požadavkům, konkr. rozsahu 

možných hodnot pro danou proměnou, byla do systému dotazování zakomponována funkce 

while: 

 
Obrázek 36: Funkce "while" (vlastní zpracování) 
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Následně dochází k vyhodnocování jednotlivých bloků, resp. subsystémů. 

K vyhodnocení subsystému slouží příkaz evalfis, který si načte vektor odpovědí uživatele a 

příslušný fis soubor: 

 
Obrázek 37: Vyhodnocení subsystému "what" (vlastní zpracování) 

Po vyhodnocení jednotlivých podbloků a bloků přichází na řadu vyhodnocení celého 

systému. Využíváme opět příkaz evalfis, který čerpá data z výstupních hodnot jednotlivých 

podbloků a příslušného fis souboru: 

 
Obrázek 38: Celkové vyhodnocení systému (vlastní zpracování) 

Závěrem můžeme nechat model vypsat jednotlivá hodnocení, k čemuž slouží příkaz 

fprintf a pro celkové hodnocení systému zažádáme o vypsání lingvistického ohodnocení 

výsledku. Toho dosáhneme využitím příkazů if, elseif, else: 

 
Obrázek 39: Výpis kvantitativních hodnocení (vlastní zpracování) 

 
Obrázek 40: Výpis lingvistického ohodnocení (vlastní zpracování) 
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3.3.8 Ukázka chování modelu 

V následující kapitole je uvedena ukázka chování modelu po spuštění skriptu. Model se po 

spuštění ptá na otázky, přičemž si odpovědi uživatele ukládá do paměti. Uložené odpovědi jsou 

průběžně vyhodnocovány a vypisovány. Závěrem jsou jednotlivé subvýsledky sumarizovány a 

je vypsán finální numerický výsledek vč. příslušného slovního hodnocení: 

Jak široký je okruh uživatelů: 

1)Širší 

2)Běžný 

3)Užší 

1 
 

Odlišnost konceptu: 

1)Inovativní 

2)Přináší nové myšlenky 

3)Odlišuje se v některých aspektech 

4)Neodlišuje se 

2 
 

Náročnost realizace konceptu: 

1)Zdánlivě realizovatelné 

2)Vyšší náročnost 

3)Vysoká náročnost 

2 
 

Počet členů týmu: 

16 
 

Různorodost týmu: 

1)Širší rozsah týmu 

2)Běžný rozsah týmu 

3)Užší rozsah 

1 
 

Avizovaní významní advisoři?: 

1)Ano 

2)Ne/Nevýzn. 

2 
 

Odhaleny falešné profily?: 

1)Ano 

2)Ne 

2 
 

Jak dlouho je měna na trhu?: 

1)Dlouho (4 a více let) 

2)Středně dlouho (2-4 roky) 

3)Krátce (1-2 roky) 
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4)Velmi krátce (max 1 rok) 

1 
 

Aktuální hodnota Market Capu (v mil. USD; max 10 000): 

6398 
 

Aktuální objem denních obchodů (v mil. USD; max 1 000): 

275 
 

Historická denní volatilita: 

1) Nižší (do 5%) 

2)Střední (5-10 %) 

3)Vyšší (nad 10%) 

2 
 

Počet followerů na Twitteru (v tis.; max 500) 

315 
 

Počet členů na Reddit (v tis; max 250) 

92 
 

Zadejte supply ratio (v %): 

65 
 

Je "total supply" konečný?: 

1)ano 

2)ne 

1 
 

Byla měna pre-mined (tj. předtěžená)?: 

1)ano 

2)ne 

1 
 

What:  9.144444e-01 

Who:  6.863636e-01 

Market:  9.144444e-01 

Community:  6.852362e-01 

Other:  4.000000e-01 

Blok B1:  9.144444e-01 

Blok B2:  6.863636e-01 

Celkový výsledek:  7.500000e-01 

Stabilní až velmi stabilní základní rámec projektu 
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3.3.9 Vyhodnocení v programu MATLAB 

V předchozí kapitole byla uvedena ukázka zadávání vstupních údajů do modelu vytvořeného 

v programu MATLAB. Obdobným způsobem jsme zadali vstupní údaje pro všechny vybrané 

kryptoměny a vyhodnotili je.  

 
Graf 3: MATLAB: Zařazení do kategorie (vlastní zpracování) 

Žádná z hodnocených kryptoměn se nezařadila do 6. kategorie (Velmi stabilní základní 

rámec projektu) a pouze jediná kryptoměna se zařadila do kategorie 5. (Stabilní až velmi 

stabilní základní rámec projektu), a to kryptoměna NEO. 

Ve 4. kategorii (Relativně stabilní základní rámec projektu) se po vyhodnocení 

nacházejí projekty Vertcoin a IOTA. 

Jako měny s lehkými nedostatky v základním rámci projektu byly identifikovány 

projekty Cardano a Waves. 

Komentář k výsledkům hodnocení bude poskytnut v následující kapitole. 
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3.4 POROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

3.4.1 Popis kategorií výsledného hodnocení 

- 6) Velmi stabilní základní rámec projektu 

o Projekt vykazuje velmi silnou pozici ve většině hodnocených oblastí. 

Předpoklad o „going concern“ je na místě 

o Záměr investovat v případě dostatku informací o projektu a aktuální situaci 

na trhu nezamítáme. 

- 5) Stabilní až velmi stabilní základní rámec projektu 

o Předpoklad o „going concern“ je na místě 

o Záměr investovat v případě dostatku informací o projektu a aktuální situaci 

na trhu nezamítáme. 

- 4) Relativně stabilní základní rámec projektu 

o Záměr investovat v případě dostatku informací o projektu a aktuální situaci 

na trhu nezamítáme. 

- 3) Lehké nedostatky v základním rámci projektu 

o Projekt je v mnoha hodnocených oblastech stabilní, avšak vykazuje i určité 

slabé oblasti. V případě investičního záměru doporučujeme ověřit další 

fundamenty. 

- 2) Lehké až značné nedostatky v základním rámci projektu 

o Projekt vykazuje v hodnocených oblastech vícero slabých míst. 

Doporučujeme provést hloubkovou analýzu. 

- 1) Značné nedostatky v základním rámci projektu 

o Projekt v hodnocených oblastech vykazuje mnoho slabých míst. 

o Riziková investice, doporučujeme investici přehodnotit. 

3.4.2 Porovnání a zhodnocení výsledků 

Z grafu srovnání numerických výsledků si můžeme povšimnout, že výsledky hodnocení 

vybraných měn se v programu Excel a programu MATLAB příliš neliší. Některé měny získaly 

v obou programech téměř totožné hodnocení.  
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Graf 4: Srovnání numerického hodnocení (vlastní zpracování) 

 Z grafu níže (zařazení do kategorií) je patrné, že jednotlivá hodnocení obou modelů se 

od sebe kvalitativně nelišila. Tzn. že pro tutéž měno oba modely poskytly totožný výrok o 

stabilitě základního rámce projektu. 

I přesto stojí za povšimnutí ohodnocení kryptoměny Waves, které model vytvořený 

v MS Excel přidělil 50,39 bodů. Takový výsledek měnu Waves dělil pouze o 0.4 bodu od 

přesunu do nižší kategorie, která upozorňuje na „lehké až značné nedostatky v základním rámci 

projektu“. Pro měny zařazené do takové kategorie je poskytováno doporučení investici pozdržet 

a provést hloubkovou analýzu kryptoměnového projektu. 

 
Graf 5: Srovnání zařazení do kategorií (vlastní zpracování) 
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V hodnocení dopadla nejlépe kryptoměna NEO, která se zařadila do 5. kategorie, tj. 

kategorie kryptoměny se stabilním, až velmi stabilním základním rámcem projektu. Projekt 

vykazuje velmi silnou pozici ve většině hodnocených oblastí. U takové měny předpokládáme, 

že je schopna po další střednědobé období fungovat. 

O příčku níže se umístily měny Vertcoin a IOTA. U těchto měn shledáváme relativně 

stabilní základní rámec projektu a záměr investovat v případě dostatku informací o projektu a 

aktuální situaci na trhu nezamítáme. 

V kategorii měn s lehkými nedostatky se umístily měny Cardano a Waves. Projekty jsou 

v mnoha hodnocených oblastech stabilní, avšak vykazují i určité slabé oblasti. Waves je na trhu 

relativně krátce (1-2 roky) a ani objemem obchodů a výší market capu si svoji pozici zcela 

neupevňuje. V případě Cardana může být za slabou stránku považována vyšší komplexnost (tj. 

náročnější realizovatelnost) projektu, velmi krátká doba na trhu (do 1 roku), nižší supply ratio 

a fakt, že je měna již předtěžena. Naopak na hodnocených tržních faktorech (market cap; 

volume) Cardano získává významné plusové body. V případě investičního záměru do těchto 

kryptoměn doporučujeme ještě ověřit další fundamenty. 
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3.5 PŘÍNOSY VLASTNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Navržený model pro hodnocení základního rámce kryptoměnových projektů může posloužit 

jako pomocný nástroj při řízení rizik souvisejících s výběrem investičních aktiv, resp. 

kryptoměnových projektů. 

Model poskytuje hodnocení na základě 16 kritérií (vstupních proměnných), 

vycházejících z výsledků analytické části diplomové práce. Kritéria mimo jiné pokrývají 

několik potenciálně rizikových oblastí, jako jsou např. zanedbatelná přidaná hodnota projektu, 

vysoká náročnost realizace, slabý tým, či nízká stabilita projektu na trhu. Daná kritéria jsou 

v modelu členěna do několika logických bloků, v rámci kterých jsou také postupně 

vyhodnocována.  

Jedním z přínosů modelu je schopnost pracovat s takovým množstvím kritérií, které 

bychom v rámci běžného uvažování nebyli schopni komplexně zhodnotit. Hrozilo by pak, že 

některé kritérium opomeneme nebo mu na základě aktuálních subjektivních vjemů přiřadíme 

jinou váhu, než bychom mu přiřadili o chvíli dříve nebo později. 

Další z významných výhod modelu je schopnost pracovat s vágními a mlhavými pojmy, 

se kterými se (např. kvůli neúplnosti informací) při řízení rizik běžně setkáváme. 

V případě potřeby je model možné doplňovat o další bloky, podbloky, jednotlivá 

kritéria, či dle nových zkušeností, znalostí a poznatků upravovat expertní pravidla, a tím i 

chování celého modelu. 

  



86 

4 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsme se zabývali řízením některých rizik plynoucích ze záměru investovat 

do nově vybraných investičních aktiv (kryptoměn). 

Po zpracování teoretických východisek byly vymezeny jednotlivé kroky, které investor 

musí v souvislosti s investičním záměrem podstoupit. Pro takto vymezené oblasti byla 

provedena identifikace možných rizik, která byla dále za pomocí metody RIPRAN 

analyzována. Pro jednotlivá rizika byla navrhnuta vhodná opatření, jež mají za cíl snížit jejich 

úroveň (tj. pravděpodobnost nebo dopad) a částečně tak ochránit investora před možnou 

finanční ztrátou způsobenou chybami, kterých by se mohl v jednotlivých krocích dopustit.  

Z analýzy rizik bylo zároveň zjištěno, že jednou z nejvíce rizikových oblastí je proces 

výběru investičních aktiv. V případě investice do projektu (kryptoměny), který je podvodný 

nebo slabý (nerealizovatelný; nenabízí žádnou přidanou hodnotu; disponuje slabým týmem; má 

slabou pozici na trhu), hrozí brzký úpadek projektu a s tím související ztráta investovaných 

finančních prostředků. 

V návrhové části práce jsme se zaměřili na vytvoření expertního modelu, který poslouží 

při řízení rizik ve fázi výběru investičních aktiv. Model je založen na principu fuzzy logiky a 

byl vytvořen v programu MATLAB. Struktura modelu vychází mimo jiné z poznatků získaných 

v analytické části práce, tzn. že je formován vstupními proměnnými vycházejícími z rizikových 

oblastí, které by měl investor při hodnocení kryptoměnového projektu brát v potaz. Vytvořený 

model byl závěrem použit k ohodnocení vybraných kryptoměn. Výstupem modelu byl výrok o 

stabilitě základního rámce jednotlivých kryptoměnových projektů. 

Jedním z přínosů modelu je schopnost pracovat s takovým množstvím kritérií, které 

bychom v rámci běžného uvažování nebyli schopni komplexně zhodnotit. Hrozilo by pak, že 

některé kritérium opomeneme nebo mu na základě aktuálních subjektivních vjemů přiřadíme 

jinou váhu, než bychom mu přiřadili o chvíli dříve nebo později. 

Další z významných výhod modelu je schopnost pracovat s vágními a mlhavými pojmy, 

se kterými se (např. kvůli neúplnosti informací) při řízení rizik běžně setkáváme. 

V případě potřeby je model možné doplňovat o další bloky, podbloky, či jednotlivá 

kritéria, či dle nových zkušeností, znalostí a poznatků upravovat expertní pravidla, a tím i 

chování celého modelu. 
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PŘÍLOHY 
Příloha I: Tržní data NEO (vlastní zpracování na zákl. dat coinmarketcap.com) 

NEO	 	 A	 B	
Date	 Open	 High	 Low	 Close	 Volume	 Market	Cap	 	 Denní	výnos	(Ri)	 (Ri-R	avg)^2	
Apr	30,	2018	 92,15	 94,76	 82,86	 84,27	 377	385	000	 5	990	010	000	 	 -0,08	 0,0061	
Apr	29,	2018	 76,59	 92,52	 76,59	 91,07	 502	971	000	 4	978	030	000	 	 0,17	 0,0291	
Apr	28,	2018	 72,42	 78,2	 72,42	 76,75	 143	123	000	 4	707	530	000	 	 0,05	 0,0029	
Apr	27,	2018	 77,02	 77,31	 72,67	 72,67	 133	132	000	 5	006	040	000	 	 -0,06	 0,0037	
Apr	26,	2018	 71,56	 77,24	 69,81	 77,19	 142	338	000	 4	651	610	000	 	 0,08	 0,0060	
Apr	25,	2018	 82,49	 82,58	 69,03	 71,38	 232	381	000	 5	361	910	000	 	 -0,15	 0,0230	
Apr	24,	2018	 76,29	 84,44	 76,24	 83,01	 214	076	000	 4	958	950	000	 	 0,09	 0,0072	
Apr	23,	2018	 73,65	 77,8	 73,65	 76,22	 129	211	000	 4	787	280	000	 	 0,03	 0,0010	
Apr	22,	2018	 74,53	 77,2	 73	 73,76	 118	189	000	 4	844	570	000	 	 -0,02	 0,0003	
Apr	21,	2018	 79,1	 79,62	 71,16	 74,99	 172	502	000	 5	141	750	000	 	 -0,05	 0,0028	
Apr	20,	2018	 74,18	 79,47	 72,56	 79,03	 184	821	000	 4	821	730	000	 	 0,06	 0,0040	
Apr	19,	2018	 72,55	 74,79	 70,96	 74,13	 172	657	000	 4	715	590	000	 	 0,02	 0,0003	
Apr	18,	2018	 65,71	 73,36	 65,71	 72,84	 146	354	000	 4	271	150	000	 	 0,10	 0,0104	
Apr	17,	2018	 67,01	 69,85	 65,66	 65,75	 104	953	000	 4	355	820	000	 	 -0,01	 0,0002	
Apr	16,	2018	 70,12	 70,77	 64,4	 66,7	 124	354	000	 4	557	690	000	 	 -0,05	 0,0029	
Apr	15,	2018	 64,33	 70,33	 64,33	 70,33	 126	368	000	 4	181	560	000	 	 0,10	 0,0092	
Apr	14,	2018	 62,21	 65,45	 61,75	 63,86	 90	798	000	 4	043	730	000	 	 0,03	 0,0007	
Apr	13,	2018	 66,66	 68,1	 61,56	 62,21	 177	671	000	 4	332	710	000	 	 -0,07	 0,0050	
Apr	12,	2018	 58,38	 66,71	 54,91	 66,71	 272	689	000	 3	794	850	000	 	 0,13	 0,0169	
Apr	11,	2018	 52,58	 59,46	 52,32	 58,54	 178	201	000	 3	417	620	000	 	 0,11	 0,0112	
Apr	10,	2018	 53,2	 53,2	 49,67	 52,62	 90	631	300	 3	458	030	000	 	 -0,01	 0,0000	
Apr	09,	2018	 49,37	 56,66	 49,37	 52,93	 267	977	000	 3	209	100	000	 	 0,07	 0,0053	
Apr	08,	2018	 46,54	 49,19	 46,54	 49,19	 44	671	100	 3	025	190	000	 	 0,06	 0,0033	
Apr	07,	2018	 44,91	 47,81	 44,83	 46,42	 49	786	600	 2	919	100	000	 	 0,03	 0,0010	
Apr	06,	2018	 47,05	 47,48	 44,59	 44,94	 46	850	100	 3	058	490	000	 	 -0,05	 0,0025	
Apr	05,	2018	 47,46	 47,85	 45,85	 47,2	 63	650	600	 3	084	660	000	 	 -0,01	 0,0001	
Apr	04,	2018	 53,38	 53,63	 46,95	 47,55	 73	956	800	 3	469	680	000	 	 -0,12	 0,0147	
Apr	03,	2018	 48,98	 54,13	 48,63	 53,64	 84	566	300	 3	183	760	000	 	 0,09	 0,0088	
Apr	02,	2018	 47,34	 50,3	 46,79	 48,82	 62	854	800	 3	077	220	000	 	 0,03	 0,0010	
Apr	01,	2018	 50,34	 50,59	 45,3	 47,3	 73	349	000	 3	272	060	000	 	 -0,06	 0,0034	
Mar	31,	2018	 50,43	 52,91	 49,97	 50,13	 68	031	800	 3	278	240	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	30,	2018	 51,85	 53,58	 49,1	 50,31	 114	151	000	 3	370	350	000	 	 -0,03	 0,0010	
Mar	29,	2018	 57,31	 57,4	 51,45	 51,89	 110	023	000	 3	724	950	000	 	 -0,10	 0,0097	
Mar	28,	2018	 55,34	 60,12	 55,34	 57,24	 81	977	500	 3	596	940	000	 	 0,03	 0,0009	
Mar	27,	2018	 59,49	 60,02	 52,51	 55,53	 145	189	000	 3	866	570	000	 	 -0,07	 0,0054	
Mar	26,	2018	 65,4	 65,94	 55,92	 59,74	 144	889	000	 4	251	170	000	 	 -0,09	 0,0084	
Mar	25,	2018	 65,19	 67,44	 63,87	 65,43	 82	989	200	 4	237	240	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	24,	2018	 69,07	 70,24	 65,73	 65,73	 102	618	000	 4	489	330	000	 	 -0,04	 0,0018	
Mar	23,	2018	 69,61	 69,61	 63,92	 68,56	 137	021	000	 4	524	350	000	 	 -0,02	 0,0003	
Mar	22,	2018	 72,81	 75,07	 66,92	 69,64	 152	648	000	 4	732	380	000	 	 -0,05	 0,0022	
Mar	21,	2018	 76,41	 77,79	 71,52	 72,95	 177	773	000	 4	966	720	000	 	 -0,04	 0,0018	
Mar	20,	2018	 73,85	 79,56	 67,59	 76,03	 255	944	000	 4	800	040	000	 	 0,03	 0,0012	
Mar	19,	2018	 67,19	 73,44	 62,74	 73,44	 274	503	000	 4	367	610	000	 	 0,11	 0,0130	
Mar	18,	2018	 61,18	 66,7	 49,39	 65,5	 249	146	000	 3	976	490	000	 	 0,06	 0,0038	
Mar	17,	2018	 68,3	 69,11	 61,02	 61,53	 95	221	700	 4	439	520	000	 	 -0,10	 0,0109	
Mar	16,	2018	 69,66	 71,49	 65,91	 68,25	 114	395	000	 4	527	870	000	 	 -0,02	 0,0004	
Mar	15,	2018	 71,83	 72,95	 65,49	 69,57	 173	336	000	 4	669	040	000	 	 -0,03	 0,0009	
Mar	14,	2018	 83,42	 85,03	 69,1	 71,67	 146	277	000	 5	422	360	000	 	 -0,15	 0,0231	
Mar	13,	2018	 85,57	 88,39	 82,19	 83,38	 118	017	000	 5	562	220	000	 	 -0,03	 0,0009	
Mar	12,	2018	 91,49	 92,98	 84,26	 85,91	 125	997	000	 5	947	140	000	 	 -0,06	 0,0036	
Mar	11,	2018	 85,44	 92,49	 82,31	 91,19	 120	665	000	 5	553	470	000	 	 0,06	 0,0040	
Mar	10,	2018	 93,32	 94,43	 85,52	 85,58	 123	154	000	 6	065	720	000	 	 -0,08	 0,0064	
Mar	09,	2018	 91,7	 93,78	 80,85	 92,67	 216	976	000	 5	960	480	000	 	 0,01	 0,0001	
Mar	08,	2018	 100,54	 102,14	 90,87	 91,57	 158	917	000	 6	534	770	000	 	 -0,09	 0,0087	
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Mar	07,	2018	 105,38	 113,65	 91,03	 100,44	 297	579	000	 6	849	680	000	 	 -0,05	 0,0021	
Mar	06,	2018	 112,27	 114,94	 103,56	 105,11	 203	770	000	 7	297	530	000	 	 -0,07	 0,0053	
Mar	05,	2018	 120,12	 120,12	 111,76	 113,02	 212	735	000	 7	808	080	000	 	 -0,05	 0,0030	
Mar	04,	2018	 121,83	 125,13	 115,99	 119,36	 177	840	000	 7	919	120	000	 	 -0,02	 0,0006	
Mar	03,	2018	 124,26	 128,06	 121,54	 122,15	 132	602	000	 8	076	610	000	 	 -0,02	 0,0003	
Mar	02,	2018	 129,95	 130,3	 122,59	 124,24	 148	930	000	 8	446	710	000	 	 -0,04	 0,0015	
Mar	01,	2018	 133,65	 136,15	 126,57	 129,05	 282	388	000	 8	687	140	000	 	 -0,03	 0,0011	
Feb	28,	2018	 142,38	 144,62	 132,06	 133,24	 315	822	000	 9	254	660	000	 	 -0,07	 0,0046	
Feb	27,	2018	 134,84	 146,35	 132,92	 142,5	 427	505	000	 8	764	490	000	 	 0,06	 0,0036	
Feb	26,	2018	 118,91	 137,1	 117,91	 134,17	 292	700	000	 7	729	170	000	 	 0,12	 0,0154	
Feb	25,	2018	 118,29	 120	 114,56	 118,46	 114	914	000	 7	689	080	000	 	 0,00	 0,0000	
Feb	24,	2018	 121,42	 126,89	 114,41	 118,57	 157	950	000	 7	892	470	000	 	 -0,03	 0,0007	
Feb	23,	2018	 113,39	 123,85	 110,86	 121,65	 189	394	000	 7	370	080	000	 	 0,06	 0,0041	
Feb	22,	2018	 120,62	 126,93	 111,89	 114,08	 193	746	000	 7	840	040	000	 	 -0,06	 0,0035	
Feb	21,	2018	 127,67	 130,21	 118,08	 120,96	 207	330	000	 8	298	400	000	 	 -0,06	 0,0036	
Feb	20,	2018	 137,95	 142,01	 127,86	 128,36	 239	238	000	 8	966	490	000	 	 -0,07	 0,0048	
Feb	19,	2018	 127,24	 138,52	 126,7	 137,47	 201	551	000	 8	270	290	000	 	 0,08	 0,0057	
Feb	18,	2018	 136,4	 137,95	 124,32	 127,38	 207	624	000	 8	866	100	000	 	 -0,07	 0,0051	
Feb	17,	2018	 131,03	 139,8	 129,42	 136,75	 286	385	000	 8	516	620	000	 	 0,06	 0,0035	
Feb	16,	2018	 123,02	 130,62	 119,94	 128,85	 194	878	000	 7	996	380	000	 	 0,04	 0,0019	
Feb	15,	2018	 122,01	 125,76	 118,79	 123,29	 218	616	000	 7	930	300	000	 	 0,01	 0,0000	
Feb	14,	2018	 110,86	 123,03	 110,86	 122,52	 228	693	000	 7	206	140	000	 	 0,10	 0,0093	
Feb	13,	2018	 113,64	 114,93	 108,64	 111,18	 176	966	000	 7	386	420	000	 	 -0,02	 0,0004	
Feb	12,	2018	 104,18	 115,85	 104,18	 113,25	 272	089	000	 6	771	600	000	 	 0,09	 0,0082	
Feb	11,	2018	 110,45	 113,19	 96,78	 103,4	 257	944	000	 7	179	000	000	 	 -0,07	 0,0046	
Feb	10,	2018	 117,21	 122,85	 104,98	 110,63	 355	323	000	 7	618	880	000	 	 -0,06	 0,0038	
Feb	09,	2018	 111,99	 117,65	 108,84	 117,57	 212	450	000	 7	279	310	000	 	 0,04	 0,0019	
Feb	08,	2018	 104,06	 117,01	 104,06	 112,43	 546	733	000	 6	763	560	000	 	 0,09	 0,0084	
Feb	07,	2018	 105,13	 118,5	 94,94	 102,5	 571	724	000	 6	833	700	000	 	 -0,03	 0,0011	
Feb	06,	2018	 84,07	 109,21	 64,88	 105,95	 659	946	000	 5	464	510	000	 	 0,25	 0,0631	
Feb	05,	2018	 107,58	 108,98	 75,75	 82,37	 312	096	000	 6	992	380	000	 	 -0,27	 0,0710	
Feb	04,	2018	 122,22	 124,01	 102,03	 107,46	 203	674	000	 7	943	970	000	 	 -0,13	 0,0183	
Feb	03,	2018	 121,03	 127,28	 106,91	 122,97	 255	707	000	 7	867	210	000	 	 0,02	 0,0005	
Feb	02,	2018	 125,64	 129,19	 91,96	 120,13	 552	639	000	 8	166	710	000	 	 -0,05	 0,0023	
Feb	01,	2018	 145,96	 147,16	 115,27	 126	 356	495	000	 9	487	200	000	 	 -0,15	 0,0214	
Jan	31,	2018	 145,4	 148,18	 133,32	 145,76	 357	309	000	 9	451	090	000	 	 0,00	 0,0000	
Jan	30,	2018	 168,86	 173,75	 140,13	 146,28	 670	295	000	 10	976	100	000	 	 -0,14	 0,0196	
Jan	29,	2018	 152,08	 168,14	 151,46	 168,14	 602	514	000	 9	885	260	000	 	 0,10	 0,0099	
Jan	28,	2018	 140,37	 153,61	 140,37	 152,16	 246	175	000	 9	124	100	000	 	 0,08	 0,0066	
Jan	27,	2018	 138,14	 142,07	 134,35	 140,2	 207	868	000	 8	979	150	000	 	 0,02	 0,0003	
Jan	26,	2018	 137,75	 141,13	 126,53	 137,89	 324	067	000	 8	953	600	000	 	 0,00	 0,0000	
Jan	25,	2018	 138,1	 146,94	 134,58	 138	 315	010	000	 8	976	150	000	 	 0,01	 0,0001	
Jan	24,	2018	 122,57	 144,12	 118,15	 136,41	 433	360	000	 7	966	980	000	 	 0,11	 0,0131	
Jan	23,	2018	 123,37	 129,71	 110,18	 121,6	 263	389	000	 8	018	770	000	 	 -0,02	 0,0003	
Jan	22,	2018	 132,3	 137,78	 112,38	 123,66	 346	611	000	 8	599	480	000	 	 -0,06	 0,0035	
Jan	21,	2018	 150,23	 150,23	 126,2	 131,1	 346	048	000	 9	764	800	000	 	 -0,13	 0,0182	
Jan	20,	2018	 140,49	 157,19	 138,65	 149,94	 501	671	000	 9	132	020	000	 	 0,07	 0,0051	
Jan	19,	2018	 141,25	 150,15	 132,97	 139,5	 494	800	000	 9	181	130	000	 	 -0,02	 0,0005	
Jan	18,	2018	 142,6	 159,49	 129,85	 142,66	 838	634	000	 9	269	200	000	 	 0,01	 0,0001	
Jan	17,	2018	 144,73	 154,29	 94,57	 141,37	 1	587	920	000	 9	407	150	000	 	 -0,03	 0,0008	
Jan	16,	2018	 187,97	 187,97	 104,29	 145,3	 1	664	430	000	 12	217	900	000	 	 -0,25	 0,0651	
Jan	15,	2018	 170,1	 196,85	 147,4	 187,41	 1	455	620	000	 11	056	500	000	 	 0,10	 0,0089	
Jan	14,	2018	 140,56	 176,83	 135,92	 170,42	 648	694	000	 9	136	460	000	 	 0,19	 0,0367	
Jan	13,	2018	 124,15	 146,51	 124,15	 140,62	 455	703	000	 8	069	500	000	 	 0,12	 0,0147	
Jan	12,	2018	 109,19	 126,55	 105,25	 124,47	 234	757	000	 7	097	050	000	 	 0,14	 0,0192	
Jan	11,	2018	 123,1	 124,34	 102,66	 108,3	 270	718	000	 8	001	780	000	 	 -0,13	 0,0163	
Jan	10,	2018	 127,24	 127,26	 111,05	 122,99	 361	797	000	 8	270	280	000	 	 -0,03	 0,0010	
Jan	09,	2018	 102,07	 129,87	 101,84	 126,94	 529	663	000	 6	634	310	000	 	 0,22	 0,0460	
Jan	08,	2018	 102,12	 108,6	 90,68	 102,38	 231	395	000	 6	638	000	000	 	 0,00	 0,0000	
Jan	07,	2018	 101,12	 108,52	 99,2	 102,43	 196	621	000	 6	572	870	000	 	 0,02	 0,0002	
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Jan	06,	2018	 95,31	 103,13	 91,9	 100,86	 187	746	000	 6	195	060	000	 	 0,06	 0,0032	
Jan	05,	2018	 98,91	 106,24	 89,58	 95,28	 292	933	000	 6	429	220	000	 	 -0,04	 0,0016	
Jan	04,	2018	 104,79	 109,2	 96,24	 99,11	 332	546	000	 6	811	420	000	 	 -0,06	 0,0040	
Jan	03,	2018	 90,3	 105,56	 86,89	 105,56	 288	086	000	 5	869	250	000	 	 0,16	 0,0241	
Jan	02,	2018	 78,53	 97,01	 78,53	 90,33	 373	377	000	 5	104	180	000	 	 0,14	 0,0184	
Jan	01,	2018	 76,19	 80,69	 72,72	 78,82	 142	094	000	 4	952	450	000	 	   
          
        Výpočet	hist.	volatility	

	        A	(Ri)	avg	 0,06%	
	        B	avg	(n-1)	 0,77%	
	        Hist.	vol	 8,80%	

 

Příloha II: Tržní data Cardano (vlastní zpracování na zákl. dat coinmarketcap.com) 

Cardano	 	 A	 B	
Date	 Open	 High	 Low	 Close	 Volume	 Market	Cap	 	 Denní	výnos	(Ri)	 (Ri-R	avg)^2	
Apr	30,	2018	 0,364297	 0,364297	 0,336625	 0,343318	 298	712	000	 9	445	160	000	 	 -0,06	 0,0030	
Apr	29,	2018	 0,36067	 0,387901	 0,347508	 0,365057	 671	887	000	 9	351	120	000	 	 0,02	 0,0007	
Apr	28,	2018	 0,28713	 0,364954	 0,28713	 0,357874	 636	742	000	 7	444	430	000	 	 0,22	 0,0492	
Apr	27,	2018	 0,294589	 0,307469	 0,287786	 0,288489	 197	183	000	 7	637	830	000	 	 -0,02	 0,0002	
Apr	26,	2018	 0,270795	 0,294972	 0,259865	 0,294295	 220	715	000	 7	020	930	000	 	 0,08	 0,0075	
Apr	25,	2018	 0,312805	 0,312805	 0,265164	 0,271654	 351	596	000	 8	110	120	000	 	 -0,14	 0,0182	
Apr	24,	2018	 0,288539	 0,318699	 0,287331	 0,312875	 369	017	000	 7	480	970	000	 	 0,08	 0,0077	
Apr	23,	2018	 0,285558	 0,289623	 0,283558	 0,288473	 127	213	000	 7	403	680	000	 	 0,01	 0,0003	
Apr	22,	2018	 0,287488	 0,296879	 0,280765	 0,285535	 160	968	000	 7	453	720	000	 	 -0,02	 0,0001	
Apr	21,	2018	 0,302292	 0,307552	 0,272684	 0,29058	 294	633	000	 7	837	560	000	 	 -0,04	 0,0009	
Apr	20,	2018	 0,270986	 0,301641	 0,269697	 0,301247	 349	349	000	 7	025	860	000	 	 0,10	 0,0115	
Apr	19,	2018	 0,267493	 0,273836	 0,260818	 0,272358	 240	910	000	 6	935	310	000	 	 0,05	 0,0026	
Apr	18,	2018	 0,242734	 0,262368	 0,242734	 0,260341	 181	118	000	 6	293	390	000	 	 0,07	 0,0052	
Apr	17,	2018	 0,25509	 0,272641	 0,242771	 0,243724	 520	975	000	 6	613	730	000	 	 -0,05	 0,0021	
Apr	16,	2018	 0,221889	 0,256646	 0,211808	 0,256646	 678	781	000	 5	752	930	000	 	 0,15	 0,0237	
Apr	15,	2018	 0,201389	 0,223444	 0,19994	 0,22139	 169	798	000	 5	221	430	000	 	 0,10	 0,0107	
Apr	14,	2018	 0,198675	 0,206495	 0,194708	 0,200853	 113	212	000	 5	151	050	000	 	 0,00	 0,0001	
Apr	13,	2018	 0,211632	 0,218382	 0,196567	 0,200532	 230	413	000	 5	487	000	000	 	 -0,06	 0,0025	
Apr	12,	2018	 0,166757	 0,214525	 0,16453	 0,212233	 488	007	000	 4	323	520	000	 	 0,25	 0,0634	
Apr	11,	2018	 0,156761	 0,166431	 0,154079	 0,166029	 91	793	300	 4	064	350	000	 	 0,06	 0,0044	
Apr	10,	2018	 0,15324	 0,15782	 0,149316	 0,156347	 55	981	300	 3	973	070	000	 	 0,02	 0,0007	
Apr	09,	2018	 0,157094	 0,165656	 0,147478	 0,153106	 93	021	900	 4	072	980	000	 	 -0,02	 0,0003	
Apr	08,	2018	 0,148825	 0,158452	 0,148825	 0,156599	 51	093	100	 3	858	610	000	 	 0,05	 0,0033	
Apr	07,	2018	 0,144885	 0,151469	 0,143829	 0,148794	 48	205	400	 3	756	440	000	 	 0,03	 0,0013	
Apr	06,	2018	 0,148394	 0,150481	 0,14183	 0,144451	 51	827	500	 3	847	430	000	 	 -0,03	 0,0005	
Apr	05,	2018	 0,155592	 0,156204	 0,143742	 0,148758	 113	407	000	 4	034	050	000	 	 -0,04	 0,0014	
Apr	04,	2018	 0,171158	 0,179172	 0,153626	 0,155356	 154	801	000	 4	437	630	000	 	 -0,10	 0,0096	
Apr	03,	2018	 0,157864	 0,173438	 0,155254	 0,172447	 155	987	000	 4	092	940	000	 	 0,10	 0,0108	
Apr	02,	2018	 0,151691	 0,158797	 0,14859	 0,156385	 102	697	000	 3	932	900	000	 	 0,04	 0,0018	
Apr	01,	2018	 0,156597	 0,160825	 0,141343	 0,150768	 100	833	000	 4	060	110	000	 	 -0,03	 0,0007	
Mar	31,	2018	 0,147115	 0,160559	 0,144857	 0,155919	 113	124	000	 3	814	260	000	 	 0,06	 0,0041	
Mar	30,	2018	 0,146654	 0,151782	 0,136317	 0,147209	 119	874	000	 3	802	310	000	 	 0,00	 0,0001	
Mar	29,	2018	 0,160143	 0,160614	 0,145712	 0,146882	 103	465	000	 4	152	040	000	 	 -0,09	 0,0063	
Mar	28,	2018	 0,155196	 0,165599	 0,154465	 0,160058	 60	260	800	 4	023	780	000	 	 0,03	 0,0015	
Mar	27,	2018	 0,168215	 0,169225	 0,150164	 0,154926	 107	510	000	 4	361	310	000	 	 -0,08	 0,0054	
Mar	26,	2018	 0,18396	 0,185421	 0,161128	 0,167806	 117	497	000	 4	769	560	000	 	 -0,10	 0,0079	
Mar	25,	2018	 0,188396	 0,189128	 0,1817	 0,184605	 59	349	400	 4	884	550	000	 	 -0,02	 0,0003	
Mar	24,	2018	 0,188844	 0,20119	 0,183017	 0,189201	 132	660	000	 4	896	170	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	23,	2018	 0,202298	 0,202812	 0,181424	 0,189259	 148	850	000	 5	245	000	000	 	 -0,07	 0,0044	
Mar	22,	2018	 0,215403	 0,221969	 0,192132	 0,203481	 201	540	000	 5	584	770	000	 	 -0,05	 0,0016	
Mar	21,	2018	 0,205315	 0,227502	 0,201448	 0,213189	 257	686	000	 5	323	220	000	 	 0,04	 0,0021	
Mar	20,	2018	 0,193447	 0,212004	 0,180294	 0,204947	 249	683	000	 5	015	520	000	 	 0,04	 0,0018	
Mar	19,	2018	 0,160749	 0,197648	 0,156935	 0,197648	 321	964	000	 4	167	750	000	 	 0,24	 0,0585	
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Mar	18,	2018	 0,153931	 0,161959	 0,127046	 0,156155	 189	689	000	 3	990	970	000	 	 0,01	 0,0002	
Mar	17,	2018	 0,17877	 0,17916	 0,153132	 0,154763	 81	096	600	 4	634	990	000	 	 -0,14	 0,0192	
Mar	16,	2018	 0,186788	 0,186788	 0,175057	 0,178878	 97	455	300	 4	842	870	000	 	 -0,04	 0,0010	
Mar	15,	2018	 0,198755	 0,201611	 0,172485	 0,185709	 204	233	000	 5	153	130	000	 	 -0,07	 0,0043	
Mar	14,	2018	 0,22343	 0,233147	 0,196005	 0,199562	 144	156	000	 5	792	890	000	 	 -0,11	 0,0110	
Mar	13,	2018	 0,22311	 0,229146	 0,215402	 0,223026	 98	868	700	 5	784	580	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	12,	2018	 0,224104	 0,237342	 0,219654	 0,223722	 184	250	000	 5	810	350	000	 	 0,00	 0,0001	
Mar	11,	2018	 0,209721	 0,227322	 0,198153	 0,223498	 161	362	000	 5	437	450	000	 	 0,06	 0,0048	
Mar	10,	2018	 0,225216	 0,226558	 0,208859	 0,209873	 129	138	000	 5	839	200	000	 	 -0,06	 0,0026	
Mar	09,	2018	 0,221286	 0,225115	 0,191804	 0,222207	 246	849	000	 5	737	300	000	 	 0,00	 0,0001	
Mar	08,	2018	 0,24816	 0,254354	 0,221131	 0,221743	 167	809	000	 6	434	060	000	 	 -0,11	 0,0105	
Mar	07,	2018	 0,284674	 0,287598	 0,236256	 0,247281	 190	793	000	 7	380	750	000	 	 -0,14	 0,0187	
Mar	06,	2018	 0,295947	 0,303019	 0,283993	 0,285357	 110	305	000	 7	673	040	000	 	 -0,04	 0,0013	
Mar	05,	2018	 0,299897	 0,317723	 0,291055	 0,297622	 202	675	000	 7	775	450	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	04,	2018	 0,296285	 0,303588	 0,286193	 0,300787	 94	436	000	 7	681	810	000	 	 0,01	 0,0003	
Mar	03,	2018	 0,292952	 0,309129	 0,292507	 0,297106	 115	320	000	 7	595	380	000	 	 0,01	 0,0003	
Mar	02,	2018	 0,304424	 0,307058	 0,288875	 0,293504	 107	240	000	 7	892	830	000	 	 -0,04	 0,0009	
Mar	01,	2018	 0,311973	 0,311973	 0,288392	 0,304397	 184	691	000	 8	088	540	000	 	 -0,03	 0,0004	
Feb	28,	2018	 0,334486	 0,336163	 0,312563	 0,312581	 114	757	000	 8	672	230	000	 	 -0,07	 0,0042	
Feb	27,	2018	 0,339132	 0,341189	 0,330971	 0,335536	 106	757	000	 8	792	710	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	26,	2018	 0,345272	 0,346955	 0,32221	 0,338335	 201	813	000	 8	951	880	000	 	 -0,02	 0,0001	
Feb	25,	2018	 0,322152	 0,354572	 0,314411	 0,344033	 247	808	000	 8	352	460	000	 	 0,06	 0,0048	
Feb	24,	2018	 0,343668	 0,352488	 0,316064	 0,322966	 133	524	000	 8	910	300	000	 	 -0,07	 0,0037	
Feb	23,	2018	 0,334758	 0,35124	 0,322811	 0,345258	 222	509	000	 8	679	300	000	 	 0,02	 0,0008	
Feb	22,	2018	 0,362651	 0,372116	 0,330518	 0,337871	 208	342	000	 9	402	480	000	 	 -0,08	 0,0048	
Feb	21,	2018	 0,375593	 0,383513	 0,363394	 0,364441	 242	378	000	 9	738	030	000	 	 -0,04	 0,0010	
Feb	20,	2018	 0,390942	 0,404329	 0,377539	 0,378779	 281	250	000	 10	136	000	000	 	 -0,03	 0,0007	
Feb	19,	2018	 0,38693	 0,396608	 0,386224	 0,391472	 169	966	000	 10	032	000	000	 	 0,02	 0,0005	
Feb	18,	2018	 0,418355	 0,42001	 0,380787	 0,385618	 251	314	000	 10	846	700	000	 	 -0,09	 0,0062	
Feb	17,	2018	 0,402403	 0,428074	 0,401056	 0,419883	 341	415	000	 10	433	100	000	 	 0,04	 0,0021	
Feb	16,	2018	 0,410142	 0,412404	 0,392676	 0,40381	 192	420	000	 10	633	800	000	 	 -0,01	 0,0001	
Feb	15,	2018	 0,394671	 0,416687	 0,389937	 0,409368	 348	342	000	 10	232	700	000	 	 0,03	 0,0014	
Feb	14,	2018	 0,373766	 0,401321	 0,370393	 0,396908	 299	009	000	 9	690	670	000	 	 0,06	 0,0046	
Feb	13,	2018	 0,383436	 0,387018	 0,35992	 0,373314	 225	695	000	 9	941	370	000	 	 -0,03	 0,0005	
Feb	12,	2018	 0,372595	 0,393307	 0,372595	 0,384315	 243	039	000	 9	660	290	000	 	 0,04	 0,0020	
Feb	11,	2018	 0,405104	 0,405196	 0,363624	 0,369769	 331	944	000	 10	503	200	000	 	 -0,09	 0,0075	
Feb	10,	2018	 0,386671	 0,462766	 0,385368	 0,405872	 951	824	000	 10	025	200	000	 	 0,04	 0,0018	
Feb	09,	2018	 0,352848	 0,394133	 0,342911	 0,391602	 401	271	000	 9	148	310	000	 	 0,09	 0,0100	
Feb	08,	2018	 0,344464	 0,367504	 0,336822	 0,356584	 346	383	000	 8	930	940	000	 	 0,05	 0,0028	
Feb	07,	2018	 0,367267	 0,377219	 0,332507	 0,340447	 679	744	000	 9	522	150	000	 	 -0,08	 0,0058	
Feb	06,	2018	 0,331209	 0,378719	 0,266523	 0,369753	 1	338	390	000	 8	587	280	000	 	 0,12	 0,0164	
Feb	05,	2018	 0,385044	 0,399523	 0,319646	 0,327371	 658	548	000	 9	983	060	000	 	 -0,15	 0,0199	
Feb	04,	2018	 0,433865	 0,48014	 0,369823	 0,379303	 814	754	000	 11	248	900	000	 	 -0,15	 0,0195	
Feb	03,	2018	 0,400965	 0,501639	 0,330815	 0,438836	 1	404	500	000	 10	395	800	000	 	 0,12	 0,0151	
Feb	02,	2018	 0,41946	 0,41946	 0,274734	 0,390534	 1	438	810	000	 10	875	400	000	 	 -0,08	 0,0050	
Feb	01,	2018	 0,515912	 0,535322	 0,412045	 0,421672	 595	624	000	 13	376	100	000	 	 -0,21	 0,0408	
Jan	31,	2018	 0,527598	 0,550252	 0,471337	 0,519315	 505	904	000	 13	679	100	000	 	 -0,02	 0,0003	
Jan	30,	2018	 0,624799	 0,624799	 0,523418	 0,531913	 359	622	000	 16	199	200	000	 	 -0,16	 0,0231	
Jan	29,	2018	 0,669373	 0,669373	 0,62076	 0,623204	 238	318	000	 17	354	900	000	 	 -0,07	 0,0044	
Jan	28,	2018	 0,62056	 0,681946	 0,62056	 0,670286	 325	146	000	 16	089	300	000	 	 0,08	 0,0080	
Jan	27,	2018	 0,623477	 0,632956	 0,595269	 0,616833	 331	309	000	 16	164	900	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	26,	2018	 0,633903	 0,652848	 0,566218	 0,623382	 810	062	000	 16	435	300	000	 	 -0,02	 0,0003	
Jan	25,	2018	 0,629337	 0,683023	 0,62156	 0,637495	 654	814	000	 16	316	900	000	 	 0,02	 0,0009	
Jan	24,	2018	 0,563369	 0,636009	 0,544753	 0,622208	 689	838	000	 14	606	500	000	 	 0,10	 0,0113	
Jan	23,	2018	 0,566537	 0,592231	 0,520013	 0,56307	 375	958	000	 14	688	600	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	22,	2018	 0,614983	 0,631485	 0,521889	 0,570458	 522	984	000	 15	944	700	000	 	 -0,07	 0,0043	
Jan	21,	2018	 0,706391	 0,706391	 0,590793	 0,613163	 847	731	000	 18	314	600	000	 	 -0,14	 0,0187	
Jan	20,	2018	 0,656564	 0,726242	 0,647644	 0,70751	 738	799	000	 17	022	800	000	 	 0,08	 0,0082	
Jan	19,	2018	 0,649544	 0,68852	 0,615936	 0,650498	 584	574	000	 16	840	800	000	 	 -0,01	 0,0001	
Jan	18,	2018	 0,631295	 0,711008	 0,591528	 0,659843	 1	285	490	000	 16	367	600	000	 	 0,05	 0,0029	
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Jan	17,	2018	 0,624123	 0,678517	 0,44062	 0,629102	 1	713	770	000	 16	181	700	000	 	 0,00	 0,0001	
Jan	16,	2018	 0,780621	 0,780621	 0,479944	 0,626493	 1	632	650	000	 20	239	200	000	 	 -0,22	 0,0445	
Jan	15,	2018	 0,795761	 0,884506	 0,777413	 0,778587	 972	993	000	 20	631	800	000	 	 -0,03	 0,0006	
Jan	14,	2018	 0,881961	 0,881961	 0,749514	 0,802262	 160	712	000	 22	866	700	000	 	 -0,10	 0,0083	
Jan	13,	2018	 0,91741	 0,969325	 0,836486	 0,884124	 313	215	000	 23	785	800	000	 	 -0,02	 0,0001	
Jan	12,	2018	 0,695769	 0,932269	 0,659967	 0,897508	 365	795	000	 18	039	200	000	 	 0,27	 0,0737	
Jan	11,	2018	 0,791522	 0,791522	 0,5725	 0,688412	 229	001	000	 20	521	800	000	 	 -0,14	 0,0183	
Jan	10,	2018	 0,815872	 0,816252	 0,676835	 0,793121	 236	472	000	 21	153	200	000	 	 -0,03	 0,0004	
Jan	09,	2018	 0,898185	 0,919436	 0,796177	 0,814743	 209	492	000	 23	287	300	000	 	 -0,10	 0,0085	
Jan	08,	2018	 0,999329	 0,999329	 0,764328	 0,899002	 264	461	000	 25	909	700	000	 	 -0,12	 0,0121	
Jan	07,	2018	 1,02	 1,04	 0,991391	 1,01	 226	067	000	 26	553	200	000	 	 -0,02	 0,0002	
Jan	06,	2018	 0,997	 1,05	 0,929183	 1,03	 297	615	000	 25	849	300	000	 	 0,03	 0,0013	
Jan	05,	2018	 1,17	 1,25	 0,903503	 0,999559	 508	100	000	 30	364	400	000	 	 -0,10	 0,0097	
Jan	04,	2018	 1,09	 1,33	 1,04	 1,11	 593	430	000	 28	364	900	000	 	 0,03	 0,0011	
Jan	03,	2018	 0,779681	 1,09	 0,778578	 1,08	 657	398	000	 20	214	800	000	 	 0,32	 0,1079	
Jan	02,	2018	 0,724676	 0,794646	 0,697856	 0,782587	 289	712	000	 18	788	700	000	 	 0,07	 0,0060	
Jan	01,	2018	 0,718847	 0,730051	 0,671941	 0,728657	 150	186	000	 18	637	600	000	 	   
          
        Výpočet	hist.	volatility	

	        A	(Ri)	avg	 -0,63%	
	        B	avg	(n-1)	 0,82%	
	        Hist.	vol	 9,07%	

 

Příloha III: Tržní data Vertcoin (vlastní zpracování dle coinmarketcap.com) 

Vertcoin	 	 A	 B	
Date	 Open	 High	 Low	 Close	 Volume	 Market	Cap	 Denní	výnos	(Ri)	 (Ri-R	avg)^2	
Apr	30,	2018	 2,84	 2,85	 2,61	 2,67	 1	877	000	 124	965	000	 	 -0,07	 0,0033	
Apr	29,	2018	 2,68	 2,85	 2,59	 2,85	 2	909	460	 117	997	000	 	 0,07	 0,0053	
Apr	28,	2018	 2,55	 2,77	 2,54	 2,67	 1	184	790	 112	173	000	 	 0,05	 0,0029	
Apr	27,	2018	 2,64	 2,7	 2,54	 2,55	 1	704	490	 116	184	000	 	 -0,04	 0,0012	
Apr	26,	2018	 2,48	 2,66	 2,42	 2,66	 2	042	970	 109	084	000	 	 0,07	 0,0067	
Apr	25,	2018	 2,9	 2,92	 2,41	 2,47	 2	318	130	 127	357	000	 	 -0,17	 0,0254	
Apr	24,	2018	 2,67	 2,98	 2,66	 2,92	 4	513	660	 117	100	000	 	 0,09	 0,0095	
Apr	23,	2018	 2,56	 2,71	 2,54	 2,67	 2	296	930	 112	597	000	 	 0,04	 0,0025	
Apr	22,	2018	 2,59	 2,62	 2,52	 2,56	 1	754	140	 113	663	000	 	 0,00	 0,0000	
Apr	21,	2018	 2,73	 2,73	 2,43	 2,57	 2	349	720	 119	566	000	 	 -0,05	 0,0020	
Apr	20,	2018	 2,59	 2,72	 2,49	 2,71	 4	432	940	 113	513	000	 	 0,04	 0,0024	
Apr	19,	2018	 2,49	 2,61	 2,44	 2,6	 4	555	080	 109	163	000	 	 0,04	 0,0022	
Apr	18,	2018	 2,25	 2,53	 2,25	 2,5	 5	973	820	 98	623	800	 	 0,10	 0,0118	
Apr	17,	2018	 2,28	 2,29	 2,21	 2,26	 1	490	460	 99	686	800	 	 0,00	 0,0001	
Apr	16,	2018	 2,4	 2,42	 2,22	 2,26	 1	672	980	 105	291	000	 	 -0,06	 0,0023	
Apr	15,	2018	 2,26	 2,4	 2,24	 2,39	 1	473	400	 98	963	200	 	 0,06	 0,0047	
Apr	14,	2018	 2,26	 2,32	 2,23	 2,25	 1	064	790	 98	772	700	 	 0,00	 0,0000	
Apr	13,	2018	 2,22	 2,4	 2,16	 2,26	 2	842	680	 97	288	000	 	 0,01	 0,0005	
Apr	12,	2018	 2,06	 2,26	 1,96	 2,23	 2	670	850	 90	028	000	 	 0,08	 0,0076	
Apr	11,	2018	 1,97	 2,06	 1,93	 2,06	 1	310	350	 85	935	300	 	 0,05	 0,0033	
Apr	10,	2018	 1,86	 2,06	 1,8	 1,96	 2	931	670	 81	359	200	 	 0,06	 0,0043	
Apr	09,	2018	 1,98	 2,01	 1,82	 1,85	 836	002	 86	348	200	 	 -0,06	 0,0030	
Apr	08,	2018	 1,96	 1,99	 1,9	 1,97	 781	915	 85	456	200	 	 0,01	 0,0002	
Apr	07,	2018	 1,87	 1,97	 1,83	 1,96	 694	676	 81	491	900	 	 0,05	 0,0030	
Apr	06,	2018	 2,02	 2,04	 1,8	 1,87	 1	838	410	 88	240	300	 	 -0,08	 0,0055	
Apr	05,	2018	 1,8	 2,53	 1,79	 2,03	 24	694	800	 78	376	400	 	 0,13	 0,0179	
Apr	04,	2018	 2,04	 2,16	 1,77	 1,79	 1	647	630	 89	202	200	 	 -0,15	 0,0189	
Apr	03,	2018	 1,78	 2,34	 1,77	 2,07	 6	865	930	 77	753	100	 	 0,15	 0,0252	
Apr	02,	2018	 1,56	 1,85	 1,56	 1,78	 2	333	680	 67	988	800	 	 0,13	 0,0178	
Apr	01,	2018	 1,64	 1,72	 1,51	 1,57	 710	120	 71	407	100	 	 -0,05	 0,0017	
Mar	31,	2018	 1,58	 1,73	 1,58	 1,65	 842	745	 68	693	300	 	 0,05	 0,0033	
Mar	30,	2018	 1,67	 1,7	 1,51	 1,57	 677	697	 72	532	100	 	 -0,07	 0,0036	
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Mar	29,	2018	 1,99	 2	 1,62	 1,68	 895	714	 86	768	300	 	 -0,17	 0,0277	
Mar	28,	2018	 1,9	 2,01	 1,88	 2	 818	972	 82	867	400	 	 0,05	 0,0035	
Mar	27,	2018	 2,09	 2,11	 1,9	 1,9	 1	126	670	 90	922	600	 	 -0,09	 0,0068	
Mar	26,	2018	 2,3	 2,34	 1,94	 2,08	 2	225	970	 99	979	800	 	 -0,10	 0,0086	
Mar	25,	2018	 2,39	 2,4	 2,27	 2,3	 1	102	320	 103	945	000	 	 -0,05	 0,0015	
Mar	24,	2018	 2,46	 2,57	 2,4	 2,41	 1	454	820	 106	713	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	23,	2018	 2,62	 2,72	 2,35	 2,43	 2	692	940	 113	980	000	 	 -0,07	 0,0036	
Mar	22,	2018	 2,32	 2,62	 2,31	 2,6	 3	142	730	 100	726	000	 	 0,11	 0,0138	
Mar	21,	2018	 2,3	 2,49	 2,29	 2,33	 2	781	720	 99	900	100	 	 0,02	 0,0006	
Mar	20,	2018	 2,1	 2,35	 2,01	 2,29	 2	043	110	 91	352	200	 	 0,10	 0,0119	
Mar	19,	2018	 1,89	 2,11	 1,87	 2,07	 1	764	940	 82	193	800	 	 0,09	 0,0088	
Mar	18,	2018	 2,02	 2,02	 1,7	 1,9	 1	356	610	 87	544	900	 	 -0,07	 0,0034	
Mar	17,	2018	 2,2	 2,23	 1,97	 2,03	 789	191	 95	333	900	 	 -0,08	 0,0053	
Mar	16,	2018	 2,13	 2,24	 2,03	 2,2	 669	594	 92	409	600	 	 0,04	 0,0020	
Mar	15,	2018	 2,19	 2,27	 1,98	 2,12	 1	257	770	 94	938	800	 	 -0,04	 0,0011	
Mar	14,	2018	 2,54	 2,6	 2,17	 2,21	 2	068	900	 109	850	000	 	 -0,14	 0,0162	
Mar	13,	2018	 2,55	 2,66	 2,46	 2,53	 1	068	540	 110	301	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	12,	2018	 2,68	 2,8	 2,46	 2,56	 923	645	 115	873	000	 	 -0,05	 0,0017	
Mar	11,	2018	 2,57	 2,78	 2,4	 2,69	 1	175	620	 111	027	000	 	 0,05	 0,0029	
Mar	10,	2018	 2,73	 2,84	 2,55	 2,57	 1	013	880	 118	291	000	 	 -0,07	 0,0036	
Mar	09,	2018	 2,85	 2,89	 2,39	 2,75	 2	000	500	 123	133	000	 	 -0,04	 0,0012	
Mar	08,	2018	 3,09	 3,17	 2,86	 2,87	 1	865	980	 133	482	000	 	 -0,07	 0,0035	
Mar	07,	2018	 3,28	 3,32	 2,86	 3,07	 2	627	780	 141	550	000	 	 -0,06	 0,0031	
Mar	06,	2018	 3,76	 3,76	 3,19	 3,27	 4	634	330	 162	518	000	 	 -0,14	 0,0188	
Mar	05,	2018	 3,93	 4,04	 3,74	 3,78	 3	384	250	 169	611	000	 	 -0,04	 0,0013	
Mar	04,	2018	 3,93	 4,11	 3,83	 3,95	 2	615	000	 169	764	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	03,	2018	 3,77	 4,12	 3,76	 3,96	 2	780	460	 162	618	000	 	 0,04	 0,0024	
Mar	02,	2018	 3,91	 3,99	 3,69	 3,8	 2	208	920	 168	727	000	 	 -0,03	 0,0005	
Mar	01,	2018	 3,77	 3,94	 3,7	 3,92	 2	016	160	 162	748	000	 	 0,06	 0,0043	
Feb	28,	2018	 4,1	 4,16	 3,7	 3,7	 1	757	960	 176	812	000	 	 -0,11	 0,0094	
Feb	27,	2018	 4,15	 4,29	 4,02	 4,11	 1	886	830	 179	024	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	26,	2018	 3,69	 4,18	 3,68	 4,14	 2	756	120	 159	220	000	 	 0,12	 0,0158	
Feb	25,	2018	 3,77	 3,78	 3,52	 3,68	 835	682	 162	237	000	 	 -0,02	 0,0003	
Feb	24,	2018	 4,1	 4,29	 3,6	 3,77	 1	904	940	 176	718	000	 	 -0,09	 0,0065	
Feb	23,	2018	 3,83	 4,3	 3,63	 4,12	 3	213	200	 164	964	000	 	 0,07	 0,0057	
Feb	22,	2018	 4,29	 4,37	 3,7	 3,85	 2	641	010	 184	797	000	 	 -0,11	 0,0096	
Feb	21,	2018	 4,84	 4,84	 4,2	 4,28	 3	406	820	 208	347	000	 	 -0,14	 0,0162	
Feb	20,	2018	 4,57	 5,32	 4,55	 4,9	 13	564	600	 196	485	000	 	 0,07	 0,0060	
Feb	19,	2018	 4,39	 4,7	 4,26	 4,57	 5	089	510	 188	593	000	 	 0,04	 0,0023	
Feb	18,	2018	 4,57	 4,57	 3,97	 4,39	 3	729	910	 196	539	000	 	 -0,04	 0,0009	
Feb	17,	2018	 4,47	 5,02	 4,34	 4,56	 10	650	300	 191	825	000	 	 0,02	 0,0009	
Feb	16,	2018	 4,29	 4,61	 3,98	 4,46	 8	192	600	 184	201	000	 	 0,04	 0,0020	
Feb	15,	2018	 3,52	 4,41	 3,52	 4,3	 10	352	700	 151	240	000	 	 0,20	 0,0421	
Feb	14,	2018	 3,12	 3,53	 3,12	 3,53	 2	178	000	 133	828	000	 	 0,12	 0,0156	
Feb	13,	2018	 3,29	 3,33	 3,08	 3,14	 2	042	370	 141	032	000	 	 -0,05	 0,0015	
Feb	12,	2018	 3,09	 3,42	 3,08	 3,29	 1	853	080	 132	384	000	 	 0,07	 0,0065	
Feb	11,	2018	 3,32	 3,32	 2,88	 3,06	 1	392	620	 142	414	000	 	 -0,08	 0,0050	
Feb	10,	2018	 3,38	 3,68	 3,16	 3,31	 2	809	750	 144	878	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	09,	2018	 3,1	 3,39	 2,96	 3,35	 2	048	370	 132	983	000	 	 0,08	 0,0073	
Feb	08,	2018	 2,78	 3,19	 2,78	 3,1	 1	646	600	 119	170	000	 	 0,11	 0,0128	
Feb	07,	2018	 2,84	 3,34	 2,74	 2,79	 4	557	510	 121	570	000	 	 -0,04	 0,0007	
Feb	06,	2018	 2,31	 2,92	 1,8	 2,89	 4	045	970	 98	694	900	 	 0,23	 0,0558	
Feb	05,	2018	 2,94	 2,98	 2,11	 2,3	 3	058	160	 125	793	000	 	 -0,24	 0,0533	
Feb	04,	2018	 3,36	 3,41	 2,8	 2,92	 1	459	500	 143	900	000	 	 -0,14	 0,0183	
Feb	03,	2018	 3,25	 3,51	 2,88	 3,37	 2	308	280	 138	886	000	 	 0,05	 0,0032	
Feb	02,	2018	 3,37	 3,37	 2,48	 3,21	 4	220	150	 143	991	000	 	 -0,05	 0,0017	
Feb	01,	2018	 3,87	 3,92	 3,02	 3,37	 3	224	510	 165	271	000	 	 -0,14	 0,0184	
Jan	31,	2018	 3,78	 3,89	 3,36	 3,89	 5	043	580	 161	413	000	 	 0,04	 0,0020	
Jan	30,	2018	 4,44	 4,49	 3,57	 3,75	 4	637	260	 189	750	000	 	 -0,17	 0,0252	
Jan	29,	2018	 4,65	 4,73	 4,38	 4,43	 2	188	290	 198	586	000	 	 -0,05	 0,0018	
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Jan	28,	2018	 4,59	 4,76	 4,59	 4,66	 2	619	730	 195	990	000	 	 0,02	 0,0007	
Jan	27,	2018	 4,48	 4,7	 4,36	 4,57	 3	115	030	 191	112	000	 	 0,03	 0,0012	
Jan	26,	2018	 4,6	 4,77	 4,05	 4,45	 3	613	610	 196	013	000	 	 -0,04	 0,0008	
Jan	25,	2018	 4,67	 4,87	 4,57	 4,61	 6	316	280	 199	286	000	 	 0,02	 0,0008	
Jan	24,	2018	 4,47	 4,66	 4,21	 4,52	 6	059	220	 190	530	000	 	 0,01	 0,0003	
Jan	23,	2018	 4,22	 4,71	 3,96	 4,48	 8	081	750	 179	723	000	 	 0,07	 0,0056	
Jan	22,	2018	 4,75	 4,91	 3,9	 4,19	 3	584	790	 202	346	000	 	 -0,12	 0,0128	
Jan	21,	2018	 5,57	 5,78	 4,58	 4,73	 6	197	940	 237	107	000	 	 -0,17	 0,0265	
Jan	20,	2018	 4,71	 5,81	 4,71	 5,61	 17	899	700	 200	298	000	 	 0,19	 0,0382	
Jan	19,	2018	 4,32	 4,9	 4,2	 4,65	 8	125	680	 183	922	000	 	 0,08	 0,0070	
Jan	18,	2018	 4,12	 4,79	 3,95	 4,31	 5	174	910	 175	167	000	 	 0,04	 0,0023	
Jan	17,	2018	 4,02	 4,25	 3	 4,14	 5	747	490	 170	842	000	 	 0,01	 0,0005	
Jan	16,	2018	 5,58	 5,58	 3,24	 4,08	 9	269	690	 237	227	000	 	 -0,32	 0,0965	
Jan	15,	2018	 5,86	 6,02	 5,58	 5,61	 8	736	270	 249	152	000	 	 -0,06	 0,0024	
Jan	14,	2018	 6,5	 6,5	 5,66	 5,94	 3	621	370	 276	195	000	 	 -0,09	 0,0068	
Jan	13,	2018	 6,16	 6,63	 6,04	 6,5	 9	265	200	 261	385	000	 	 0,08	 0,0074	
Jan	12,	2018	 5,62	 6,17	 5,41	 6,01	 5	269	260	 238	393	000	 	 0,07	 0,0054	
Jan	11,	2018	 6,56	 6,59	 5,27	 5,63	 8	280	290	 278	180	000	 	 -0,16	 0,0224	
Jan	10,	2018	 6,39	 6,81	 5,56	 6,59	 12	440	400	 271	096	000	 	 0,03	 0,0015	
Jan	09,	2018	 6,91	 7,24	 6,39	 6,39	 8	552	900	 293	128	000	 	 -0,09	 0,0072	
Jan	08,	2018	 7,12	 7,51	 6,06	 7,01	 16	228	700	 301	864	000	 	 0,00	 0,0000	
Jan	07,	2018	 7,01	 7,56	 6,79	 7,02	 11	297	800	 296	909	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	06,	2018	 6,66	 7,23	 6,25	 7,09	 12	220	200	 282	124	000	 	 0,07	 0,0063	
Jan	05,	2018	 6,89	 7,45	 6,51	 6,6	 18	006	300	 291	917	000	 	 -0,04	 0,0013	
Jan	04,	2018	 7,25	 7,25	 6,59	 6,9	 19	509	300	 306	690	000	 	 -0,04	 0,0010	
Jan	03,	2018	 7,42	 7,44	 6,84	 7,18	 14	827	600	 313	799	000	 	 -0,03	 0,0007	
Jan	02,	2018	 6,9	 7,81	 6,83	 7,43	 28	652	100	 291	702	000	 	 0,09	 0,0088	
Jan	01,	2018	 6,73	 6,86	 6,3	 6,82	 10	816	800	 284	651	000	 	   
          
        Výpočet	hist.	volatility	

	        A	(Ri)	avg	 -0,79%	
	        B	avg	(n-1)	 0,82%	
	        Hist.	vol	 9,06%	

 

Příloha IV: Tržní data IOTA (vlastní zpracování na základě dat coinmarketcap.com) 

IOTA	 	 A	 B	
Date	 Open	 High	 Low	 Close	 Volume	 Market	Cap	 	 Denní	výnos	(Ri)	 (Ri-R	avg)^2	
Apr	30,	2018	 2,04	 2,05	 1,94	 1,96	 61	762	500	 5	676	530	000	 	 -0,04	 0,0015	
Apr	29,	2018	 2,03	 2,12	 1,94	 2,05	 83	230	200	 5	649	210	000	 	 0,00	 0,0001	
Apr	28,	2018	 1,89	 2,09	 1,89	 2,04	 71	172	500	 5	247	860	000	 	 0,07	 0,0059	
Apr	27,	2018	 2,05	 2,09	 1,89	 1,9	 68	547	100	 5	684	200	000	 	 -0,07	 0,0042	
Apr	26,	2018	 1,79	 2,05	 1,73	 2,04	 84	783	800	 4	988	450	000	 	 0,13	 0,0172	
Apr	25,	2018	 2,14	 2,14	 1,74	 1,8	 154	365	000	 5	939	790	000	 	 -0,18	 0,0295	
Apr	24,	2018	 2,13	 2,21	 2,12	 2,15	 97	529	200	 5	913	730	000	 	 0,01	 0,0002	
Apr	23,	2018	 2	 2,18	 2	 2,13	 93	462	000	 5	564	960	000	 	 0,06	 0,0041	
Apr	22,	2018	 1,92	 2,1	 1,89	 2,01	 95	478	200	 5	341	490	000	 	 0,05	 0,0027	
Apr	21,	2018	 1,97	 1,99	 1,8	 1,92	 80	024	500	 5	481	630	000	 	 -0,03	 0,0004	
Apr	20,	2018	 1,77	 2	 1,74	 1,97	 109	930	000	 4	924	960	000	 	 0,11	 0,0128	
Apr	19,	2018	 1,69	 1,78	 1,65	 1,77	 66	210	300	 4	684	180	000	 	 0,05	 0,0027	
Apr	18,	2018	 1,55	 1,7	 1,55	 1,69	 58	938	900	 4	320	330	000	 	 0,09	 0,0085	
Apr	17,	2018	 1,62	 1,66	 1,54	 1,55	 57	495	900	 4	499	890	000	 	 -0,04	 0,0015	
Apr	16,	2018	 1,66	 1,69	 1,52	 1,62	 83	770	400	 4	624	260	000	 	 -0,03	 0,0006	
Apr	15,	2018	 1,44	 1,69	 1,44	 1,67	 135	481	000	 3	992	880	000	 	 0,16	 0,0259	
Apr	14,	2018	 1,31	 1,45	 1,29	 1,43	 47	173	200	 3	647	790	000	 	 0,08	 0,0074	
Apr	13,	2018	 1,33	 1,5	 1,28	 1,32	 90	093	700	 3	707	450	000	 	 -0,02	 0,0001	
Apr	12,	2018	 1,07	 1,38	 1,04	 1,34	 81	319	300	 2	961	960	000	 	 0,23	 0,0533	
Apr	11,	2018	 1,01	 1,07	 1	 1,07	 23	924	000	 2	801	700	000	 	 0,06	 0,0040	
Apr	10,	2018	 0,990551	 1,01	 0,967799	 1,01	 21	163	200	 2	753	270	000	 	 0,02	 0,0007	
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Apr	09,	2018	 1,02	 1,06	 0,967257	 0,989505	 25	263	700	 2	842	810	000	 	 -0,03	 0,0006	
Apr	08,	2018	 0,981009	 1,05	 0,981009	 1,02	 23	121	200	 2	726	750	000	 	 0,04	 0,0017	
Apr	07,	2018	 0,935452	 1,01	 0,934562	 0,984719	 13	535	500	 2	600	120	000	 	 0,05	 0,0033	
Apr	06,	2018	 0,979734	 0,995309	 0,929204	 0,935367	 13	385	200	 2	723	200	000	 	 -0,05	 0,0019	
Apr	05,	2018	 0,990249	 0,990948	 0,941145	 0,982953	 19	414	000	 2	752	430	000	 	 -0,01	 0,0000	
Apr	04,	2018	 1,11	 1,11	 0,970967	 0,990158	 20	877	700	 3	079	660	000	 	 -0,11	 0,0117	
Apr	03,	2018	 1,03	 1,12	 1,03	 1,11	 30	602	800	 2	872	410	000	 	 0,07	 0,0065	
Apr	02,	2018	 0,995176	 1,06	 0,990856	 1,03	 26	124	500	 2	766	120	000	 	 0,03	 0,0017	
Apr	01,	2018	 1,08	 1,1	 0,956615	 0,994798	 35	953	200	 3	004	660	000	 	 -0,08	 0,0058	
Mar	31,	2018	 1,11	 1,16	 1,07	 1,08	 28	350	300	 3	088	360	000	 	 -0,03	 0,0005	
Mar	30,	2018	 1,09	 1,14	 1,05	 1,11	 37	597	100	 3	034	950	000	 	 0,02	 0,0006	
Mar	29,	2018	 1,19	 1,19	 1,07	 1,09	 38	707	000	 3	315	390	000	 	 -0,09	 0,0067	
Mar	28,	2018	 1,17	 1,24	 1,16	 1,19	 24	150	200	 3	258	650	000	 	 0,02	 0,0005	
Mar	27,	2018	 1,23	 1,24	 1,16	 1,17	 29	726	700	 3	431	480	000	 	 -0,06	 0,0027	
Mar	26,	2018	 1,32	 1,33	 1,18	 1,24	 32	849	900	 3	675	430	000	 	 -0,06	 0,0032	
Mar	25,	2018	 1,31	 1,35	 1,28	 1,32	 26	291	200	 3	654	020	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	24,	2018	 1,35	 1,41	 1,33	 1,33	 29	655	100	 3	762	660	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	23,	2018	 1,33	 1,34	 1,25	 1,34	 30	507	500	 3	684	080	000	 	 0,01	 0,0002	
Mar	22,	2018	 1,37	 1,41	 1,27	 1,33	 35	665	500	 3	807	750	000	 	 -0,03	 0,0006	
Mar	21,	2018	 1,45	 1,49	 1,34	 1,37	 57	554	800	 4	037	020	000	 	 -0,05	 0,0019	
Mar	20,	2018	 1,33	 1,52	 1,3	 1,44	 67	039	500	 3	697	640	000	 	 0,08	 0,0073	
Mar	19,	2018	 1,24	 1,34	 1,19	 1,33	 55	966	600	 3	437	690	000	 	 0,08	 0,0071	
Mar	18,	2018	 1,14	 1,29	 1,06	 1,23	 111	700	000	 3	168	980	000	 	 0,08	 0,0067	
Mar	17,	2018	 1,1	 1,15	 1,07	 1,14	 38	853	100	 3	066	750	000	 	 0,04	 0,0017	
Mar	16,	2018	 1,1	 1,15	 1,03	 1,1	 29	977	700	 3	061	520	000	 	 0,01	 0,0002	
Mar	15,	2018	 1,12	 1,14	 1,04	 1,09	 43	235	400	 3	119	630	000	 	 -0,03	 0,0005	
Mar	14,	2018	 1,31	 1,37	 1,11	 1,12	 45	727	000	 3	640	500	000	 	 -0,16	 0,0227	
Mar	13,	2018	 1,34	 1,35	 1,29	 1,31	 22	675	600	 3	712	760	000	 	 -0,02	 0,0003	
Mar	12,	2018	 1,39	 1,42	 1,28	 1,34	 27	739	400	 3	863	920	000	 	 -0,04	 0,0009	
Mar	11,	2018	 1,31	 1,43	 1,28	 1,39	 31	315	700	 3	629	610	000	 	 0,06	 0,0043	
Mar	10,	2018	 1,4	 1,47	 1,29	 1,31	 31	847	500	 3	892	330	000	 	 -0,06	 0,0028	
Mar	09,	2018	 1,4	 1,41	 1,2	 1,39	 58	591	300	 3	881	080	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	08,	2018	 1,53	 1,55	 1,39	 1,4	 35	024	800	 4	256	700	000	 	 -0,09	 0,0069	
Mar	07,	2018	 1,7	 1,71	 1,38	 1,53	 68	445	500	 4	721	900	000	 	 -0,11	 0,0099	
Mar	06,	2018	 1,87	 1,89	 1,66	 1,7	 61	796	200	 5	201	320	000	 	 -0,10	 0,0090	
Mar	05,	2018	 1,9	 1,9	 1,86	 1,88	 24	413	600	 5	272	230	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	04,	2018	 1,86	 1,91	 1,81	 1,89	 28	452	300	 5	179	190	000	 	 0,02	 0,0005	
Mar	03,	2018	 1,91	 1,96	 1,85	 1,86	 25	861	200	 5	305	170	000	 	 -0,03	 0,0007	
Mar	02,	2018	 1,98	 2,01	 1,86	 1,92	 27	602	600	 5	507	790	000	 	 -0,03	 0,0004	
Mar	01,	2018	 1,85	 2,01	 1,84	 1,97	 41	523	600	 5	152	710	000	 	 0,06	 0,0040	
Feb	28,	2018	 1,97	 2,02	 1,85	 1,86	 39	190	300	 5	478	340	000	 	 -0,06	 0,0027	
Feb	27,	2018	 1,88	 2,08	 1,82	 1,97	 63	311	700	 5	217	570	000	 	 0,05	 0,0034	
Feb	26,	2018	 1,82	 1,9	 1,77	 1,87	 43	478	500	 5	049	480	000	 	 0,03	 0,0011	
Feb	25,	2018	 1,77	 1,98	 1,75	 1,82	 103	799	000	 4	916	700	000	 	 0,02	 0,0008	
Feb	24,	2018	 1,75	 1,8	 1,65	 1,78	 41	594	100	 4	867	920	000	 	 0,02	 0,0005	
Feb	23,	2018	 1,61	 1,81	 1,58	 1,75	 39	323	100	 4	480	180	000	 	 0,08	 0,0069	
Feb	22,	2018	 1,75	 1,86	 1,58	 1,62	 53	125	800	 4	865	110	000	 	 -0,08	 0,0059	
Feb	21,	2018	 1,9	 1,96	 1,74	 1,76	 50	765	900	 5	270	980	000	 	 -0,08	 0,0058	
Feb	20,	2018	 2,09	 2,12	 1,88	 1,91	 49	930	400	 5	800	510	000	 	 -0,09	 0,0071	
Feb	19,	2018	 1,99	 2,14	 1,99	 2,09	 32	581	400	 5	521	610	000	 	 0,05	 0,0036	
Feb	18,	2018	 2,2	 2,21	 1,98	 1,98	 43	653	800	 6	121	620	000	 	 -0,11	 0,0099	
Feb	17,	2018	 2,1	 2,21	 2,08	 2,2	 42	149	700	 5	842	140	000	 	 0,05	 0,0028	
Feb	16,	2018	 2,12	 2,18	 2	 2,1	 44	770	200	 5	894	520	000	 	 -0,01	 0,0001	
Feb	15,	2018	 2,03	 2,17	 2	 2,13	 65	315	300	 5	635	360	000	 	 0,05	 0,0029	
Feb	14,	2018	 1,82	 2,03	 1,79	 2,03	 53	007	600	 5	052	450	000	 	 0,11	 0,0146	
Feb	13,	2018	 1,87	 1,87	 1,75	 1,81	 30	056	900	 5	211	600	000	 	 -0,03	 0,0007	
Feb	12,	2018	 1,71	 1,91	 1,71	 1,87	 36	974	300	 4	763	780	000	 	 0,10	 0,0102	
Feb	11,	2018	 1,86	 1,86	 1,62	 1,7	 45	356	200	 5	165	180	000	 	 -0,09	 0,0071	
Feb	10,	2018	 1,96	 2,13	 1,79	 1,86	 68	051	900	 5	437	920	000	 	 -0,05	 0,0022	
Feb	09,	2018	 1,78	 1,97	 1,7	 1,96	 45	992	000	 4	953	720	000	 	 0,10	 0,0105	
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Feb	08,	2018	 1,61	 1,85	 1,61	 1,78	 51	576	300	 4	475	690	000	 	 0,11	 0,0127	
Feb	07,	2018	 1,62	 1,88	 1,53	 1,6	 65	922	600	 4	491	550	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	06,	2018	 1,48	 1,7	 1,2	 1,62	 101	327	000	 4	104	810	000	 	 0,11	 0,0136	
Feb	05,	2018	 1,75	 1,77	 1,35	 1,45	 69	213	800	 4	867	820	000	 	 -0,18	 0,0311	
Feb	04,	2018	 1,98	 2,07	 1,64	 1,74	 59	380	900	 5	503	780	000	 	 -0,13	 0,0165	
Feb	03,	2018	 1,81	 2,02	 1,63	 1,99	 64	062	000	 5	023	050	000	 	 0,09	 0,0101	
Feb	02,	2018	 1,9	 1,92	 1,41	 1,81	 118	068	000	 5	280	740	000	 	 -0,05	 0,0023	
Feb	01,	2018	 2,31	 2,33	 1,75	 1,91	 108	876	000	 6	419	970	000	 	 -0,19	 0,0339	
Jan	31,	2018	 2,22	 2,34	 2,18	 2,31	 48	505	200	 6	162	980	000	 	 0,04	 0,0021	
Jan	30,	2018	 2,59	 2,64	 2,2	 2,22	 94	218	100	 7	195	220	000	 	 -0,15	 0,0208	
Jan	29,	2018	 2,52	 2,58	 2,4	 2,58	 60	210	600	 7	007	530	000	 	 0,02	 0,0009	
Jan	28,	2018	 2,46	 2,56	 2,46	 2,52	 47	752	200	 6	830	550	000	 	 0,03	 0,0012	
Jan	27,	2018	 2,38	 2,49	 2,37	 2,45	 43	333	600	 6	607	670	000	 	 0,03	 0,0015	
Jan	26,	2018	 2,36	 2,45	 2,2	 2,37	 62	216	500	 6	558	110	000	 	 0,00	 0,0000	
Jan	25,	2018	 2,46	 2,59	 2,34	 2,37	 56	586	500	 6	845	150	000	 	 -0,03	 0,0004	
Jan	24,	2018	 2,52	 2,57	 2,37	 2,43	 73	441	600	 6	998	060	000	 	 -0,03	 0,0005	
Jan	23,	2018	 2,47	 2,62	 2,24	 2,5	 81	217	500	 6	861	570	000	 	 0,01	 0,0003	
Jan	22,	2018	 2,78	 2,9	 2,18	 2,47	 125	555	000	 7	738	110	000	 	 -0,11	 0,0118	
Jan	21,	2018	 3,01	 3,01	 2,64	 2,77	 94	697	300	 8	358	740	000	 	 -0,08	 0,0055	
Jan	20,	2018	 2,71	 3,14	 2,71	 3	 140	378	000	 7	530	230	000	 	 0,11	 0,0124	
Jan	19,	2018	 2,75	 2,93	 2,56	 2,7	 103	437	000	 7	630	760	000	 	 -0,02	 0,0002	
Jan	18,	2018	 2,72	 3,03	 2,6	 2,75	 125	440	000	 7	559	510	000	 	 0,01	 0,0003	
Jan	17,	2018	 2,6	 2,92	 1,99	 2,72	 239	578	000	 7	235	510	000	 	 0,05	 0,0026	
Jan	16,	2018	 3,47	 3,47	 2	 2,6	 256	703	000	 9	646	500	000	 	 -0,29	 0,0816	
Jan	15,	2018	 3,72	 3,76	 3,48	 3,48	 94	966	600	 10	334	400	000	 	 -0,07	 0,0044	
Jan	14,	2018	 3,93	 3,98	 3,58	 3,74	 130	318	000	 10	937	000	000	 	 -0,05	 0,0021	
Jan	13,	2018	 3,7	 4,1	 3,7	 3,94	 198	149	000	 10	284	600	000	 	 0,07	 0,0051	
Jan	12,	2018	 3,38	 3,73	 3,29	 3,69	 129	802	000	 9	393	390	000	 	 0,09	 0,0093	
Jan	11,	2018	 3,78	 3,82	 3,18	 3,37	 245	028	000	 10	496	300	000	 	 -0,11	 0,0119	
Jan	10,	2018	 3,56	 3,78	 3,21	 3,78	 235	594	000	 9	883	000	000	 	 0,07	 0,0051	
Jan	09,	2018	 3,84	 3,92	 3,45	 3,54	 200	086	000	 10	680	500	000	 	 -0,08	 0,0061	
Jan	08,	2018	 4,07	 4,19	 3,36	 3,85	 317	248	000	 11	314	500	000	 	 -0,06	 0,0025	
Jan	07,	2018	 3,95	 4,58	 3,93	 4,07	 249	833	000	 10	968	300	000	 	 0,03	 0,0015	
Jan	06,	2018	 3,75	 4,19	 3,75	 3,94	 161	228	000	 10	436	900	000	 	 0,05	 0,0031	
Jan	05,	2018	 4,06	 4,2	 3,66	 3,75	 219	320	000	 11	286	600	000	 	 -0,08	 0,0061	
Jan	04,	2018	 4,13	 4,5	 3,76	 4,08	 376	974	000	 11	466	400	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	03,	2018	 4	 4,19	 3,9	 4,13	 203	783	000	 11	109	700	000	 	 0,03	 0,0014	
Jan	02,	2018	 4,09	 4,31	 3,84	 4	 269	750	000	 11	363	400	000	 	 0,01	 0,0002	
Jan	01,	2018	 3,56	 4,36	 3,42	 3,97	 256	630	000	 9	883	750	000	 	   
          
        Výpočet	hist.	volatility	

	        A	(Ri)	avg	 -0,59%	
	        B	avg	(n-1)	 0,63%	
	        Hist.	vol	 7,91%	

 

Příloha V: Tržní data Waves (vlastní zpracování na základě dat coinmarketcap.com) 

Waves	 	 A	 B	
Date	 Open	 High	 Low	 Close	 Volume	 Market	Cap	 	 Denní	výnos	(Ri)	 (Ri-R	avg)^2	
Apr	30,	2018	 7,01	 7,27	 6,53	 6,71	 52	958	700	 701	389	000	 	 -0,04	 0,0015	
Apr	29,	2018	 6,46	 8,55	 6,45	 7,01	 124	324	000	 645	885	000	 	 0,08	 0,0078	
Apr	28,	2018	 5,47	 6,78	 5,24	 6,45	 74	545	900	 546	984	000	 	 0,16	 0,0277	
Apr	27,	2018	 5,59	 5,8	 5,49	 5,49	 27	561	500	 558	858	000	 	 -0,02	 0,0002	
Apr	26,	2018	 5,14	 5,59	 5	 5,59	 30	401	600	 513	527	000	 	 0,09	 0,0098	
Apr	25,	2018	 5,95	 5,95	 5,03	 5,09	 29	605	200	 594	976	000	 	 -0,16	 0,0248	
Apr	24,	2018	 5,56	 5,99	 5,55	 5,99	 36	611	400	 556	290	000	 	 0,07	 0,0064	
Apr	23,	2018	 5,16	 5,58	 5,15	 5,56	 30	460	200	 516	292	000	 	 0,07	 0,0058	
Apr	22,	2018	 5,15	 5,28	 5,04	 5,18	 26	916	600	 514	594	000	 	 0,01	 0,0001	
Apr	21,	2018	 5,36	 5,36	 4,93	 5,15	 28	699	900	 535	677	000	 	 -0,04	 0,0013	
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Apr	20,	2018	 5,24	 5,43	 5,05	 5,37	 36	027	400	 523	637	000	 	 0,03	 0,0010	
Apr	19,	2018	 4,97	 5,23	 4,97	 5,23	 30	285	200	 496	644	000	 	 0,06	 0,0036	
Apr	18,	2018	 4,71	 4,96	 4,7	 4,95	 29	511	600	 470	781	000	 	 0,05	 0,0030	
Apr	17,	2018	 4,85	 4,87	 4,66	 4,71	 28	594	800	 484	635	000	 	 -0,02	 0,0003	
Apr	16,	2018	 4,91	 4,95	 4,65	 4,82	 26	720	800	 491	219	000	 	 -0,02	 0,0002	
Apr	15,	2018	 4,67	 4,93	 4,67	 4,91	 26	946	800	 467	253	000	 	 0,05	 0,0033	
Apr	14,	2018	 4,31	 4,71	 4,29	 4,66	 26	077	800	 430	899	000	 	 0,08	 0,0069	
Apr	13,	2018	 4,17	 4,62	 4,09	 4,31	 26	641	100	 417	315	000	 	 0,03	 0,0015	
Apr	12,	2018	 3,8	 4,19	 3,67	 4,17	 21	516	200	 380	426	000	 	 0,09	 0,0091	
Apr	11,	2018	 3,61	 3,83	 3,61	 3,81	 19	941	700	 361	350	000	 	 0,05	 0,0035	
Apr	10,	2018	 3,48	 3,66	 3,42	 3,61	 16	422	300	 347	681	000	 	 0,04	 0,0020	
Apr	09,	2018	 3,64	 3,75	 3,4	 3,47	 15	736	200	 364	427	000	 	 -0,05	 0,0018	
Apr	08,	2018	 3,55	 3,66	 3,55	 3,64	 16	253	800	 355	191	000	 	 0,03	 0,0009	
Apr	07,	2018	 3,4	 3,64	 3,39	 3,55	 18	526	000	 339	530	000	 	 0,05	 0,0026	
Apr	06,	2018	 3,53	 3,57	 3,36	 3,39	 14	229	200	 353	468	000	 	 -0,05	 0,0019	
Apr	05,	2018	 3,61	 3,64	 3,43	 3,56	 18	183	800	 361	055	000	 	 -0,01	 0,0001	
Apr	04,	2018	 4,06	 4,09	 3,56	 3,61	 16	433	600	 406	249	000	 	 -0,12	 0,0120	
Apr	03,	2018	 3,76	 4,08	 3,67	 4,05	 25	762	400	 376	085	000	 	 0,07	 0,0063	
Apr	02,	2018	 3,51	 3,89	 3,49	 3,76	 21	036	900	 350	646	000	 	 0,07	 0,0064	
Apr	01,	2018	 3,63	 3,67	 3,31	 3,49	 17	474	100	 363	079	000	 	 -0,04	 0,0012	
Mar	31,	2018	 3,58	 3,76	 3,58	 3,63	 16	178	400	 357	994	000	 	 0,01	 0,0004	
Mar	30,	2018	 3,67	 3,79	 3,41	 3,58	 18	422	800	 366	828	000	 	 -0,03	 0,0006	
Mar	29,	2018	 4,26	 4,28	 3,6	 3,69	 19	824	800	 425	721	000	 	 -0,14	 0,0185	
Mar	28,	2018	 4,12	 4,29	 4,09	 4,25	 20	722	100	 411	667	000	 	 0,03	 0,0015	
Mar	27,	2018	 4,37	 4,38	 4,03	 4,11	 18	969	500	 437	310	000	 	 -0,07	 0,0037	
Mar	26,	2018	 4,73	 4,78	 4,2	 4,39	 18	962	800	 472	671	000	 	 -0,08	 0,0051	
Mar	25,	2018	 4,7	 4,86	 4,58	 4,74	 20	281	200	 469	817	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	24,	2018	 4,77	 4,97	 4,7	 4,77	 22	757	700	 476	922	000	 	 0,01	 0,0004	
Mar	23,	2018	 4,82	 4,82	 4,54	 4,7	 18	434	200	 481	542	000	 	 -0,02	 0,0003	
Mar	22,	2018	 5	 5,11	 4,66	 4,81	 20	288	200	 500	172	000	 	 -0,04	 0,0011	
Mar	21,	2018	 5,03	 5,2	 4,9	 5	 21	143	800	 502	947	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	20,	2018	 4,85	 5,08	 4,71	 5,02	 23	723	900	 484	953	000	 	 0,04	 0,0025	
Mar	19,	2018	 4,39	 4,85	 4,39	 4,8	 19	329	400	 438	969	000	 	 0,08	 0,0081	
Mar	18,	2018	 4,58	 4,58	 3,87	 4,41	 22	563	500	 458	336	000	 	 -0,04	 0,0015	
Mar	17,	2018	 5,01	 5,03	 4,56	 4,61	 19	627	900	 501	288	000	 	 -0,08	 0,0061	
Mar	16,	2018	 5,22	 5,28	 4,86	 5,01	 21	433	900	 521	501	000	 	 -0,04	 0,0013	
Mar	15,	2018	 4,98	 5,37	 4,63	 5,22	 24	144	400	 498	313	000	 	 0,05	 0,0027	
Mar	14,	2018	 5,55	 5,72	 4,82	 4,98	 22	462	700	 555	434	000	 	 -0,11	 0,0110	
Mar	13,	2018	 5,56	 5,77	 5,4	 5,56	 22	695	500	 555	725	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	12,	2018	 5,88	 5,99	 5,39	 5,58	 25	160	400	 588	249	000	 	 -0,06	 0,0025	
Mar	11,	2018	 5,52	 5,99	 5,29	 5,9	 21	654	300	 552	342	000	 	 0,06	 0,0044	
Mar	10,	2018	 5,87	 6,08	 5,51	 5,55	 18	057	800	 586	980	000	 	 -0,06	 0,0028	
Mar	09,	2018	 5,84	 6,01	 5,15	 5,88	 25	548	400	 583	695	000	 	 0,00	 0,0000	
Mar	08,	2018	 6,2	 6,46	 5,82	 5,87	 31	160	000	 620	429	000	 	 -0,06	 0,0026	
Mar	07,	2018	 6,16	 6,32	 5,56	 6,21	 27	654	600	 616	234	000	 	 0,00	 0,0001	
Mar	06,	2018	 6,76	 6,76	 6,13	 6,18	 23	312	400	 675	705	000	 	 -0,09	 0,0069	
Mar	05,	2018	 6,86	 7,03	 6,75	 6,75	 26	863	300	 685	839	000	 	 -0,02	 0,0001	
Mar	04,	2018	 6,89	 6,9	 6,6	 6,86	 22	357	700	 688	941	000	 	 -0,01	 0,0000	
Mar	03,	2018	 6,66	 6,95	 6,64	 6,9	 19	895	900	 665	875	000	 	 0,03	 0,0014	
Mar	02,	2018	 6,63	 6,74	 6,5	 6,68	 19	421	300	 662	555	000	 	 0,01	 0,0001	
Mar	01,	2018	 6,3	 6,8	 6,14	 6,64	 23	214	300	 630	494	000	 	 0,05	 0,0035	
Feb	28,	2018	 6,62	 6,88	 6,29	 6,29	 23	822	800	 661	897	000	 	 -0,05	 0,0017	
Feb	27,	2018	 6,71	 6,89	 6,57	 6,59	 23	597	200	 670	970	000	 	 -0,02	 0,0001	
Feb	26,	2018	 6,49	 6,84	 6,36	 6,7	 21	780	800	 648	961	000	 	 0,03	 0,0014	
Feb	25,	2018	 6,56	 6,64	 6,27	 6,49	 20	420	000	 655	883	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	24,	2018	 6,75	 6,99	 6,43	 6,56	 20	271	100	 675	317	000	 	 -0,03	 0,0005	
Feb	23,	2018	 6,58	 6,97	 6,35	 6,75	 24	788	900	 657	939	000	 	 0,03	 0,0009	
Feb	22,	2018	 7,26	 7,56	 6,51	 6,58	 28	774	100	 725	646	000	 	 -0,10	 0,0089	
Feb	21,	2018	 8,02	 8,54	 7,15	 7,27	 39	877	300	 801	955	000	 	 -0,10	 0,0089	
Feb	20,	2018	 8,1	 8,49	 7,94	 8,03	 46	087	500	 810	038	000	 	 -0,01	 0,0000	
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Feb	19,	2018	 7,54	 8,15	 7,44	 8,1	 37	813	100	 753	733	000	 	 0,07	 0,0059	
Feb	18,	2018	 7,84	 8,09	 7,13	 7,54	 40	081	300	 784	044	000	 	 -0,04	 0,0011	
Feb	17,	2018	 7,88	 7,96	 7,63	 7,84	 34	458	200	 788	332	000	 	 -0,01	 0,0000	
Feb	16,	2018	 8	 8,36	 7,49	 7,9	 44	143	700	 800	093	000	 	 -0,02	 0,0003	
Feb	15,	2018	 6,42	 8,07	 6,38	 8,07	 61	670	200	 641	992	000	 	 0,23	 0,0548	
Feb	14,	2018	 5,59	 6,44	 5,58	 6,42	 20	068	500	 558	952	000	 	 0,14	 0,0201	
Feb	13,	2018	 5,74	 5,76	 5,4	 5,6	 17	030	400	 574	298	000	 	 -0,02	 0,0003	
Feb	12,	2018	 5,49	 5,89	 5,49	 5,72	 20	167	600	 548	602	000	 	 0,05	 0,0029	
Feb	11,	2018	 5,72	 5,72	 5,01	 5,45	 21	599	600	 571	865	000	 	 -0,05	 0,0019	
Feb	10,	2018	 6,06	 6,32	 5,47	 5,72	 29	552	400	 606	151	000	 	 -0,05	 0,0024	
Feb	09,	2018	 5,6	 6,09	 5,3	 6,04	 24	332	800	 559	784	000	 	 0,08	 0,0071	
Feb	08,	2018	 4,92	 6	 4,92	 5,58	 31	567	200	 492	456	000	 	 0,12	 0,0147	
Feb	07,	2018	 5,01	 5,66	 4,59	 4,97	 16	135	000	 501	033	000	 	 -0,02	 0,0002	
Feb	06,	2018	 4,54	 5,15	 3,66	 5,06	 20	248	500	 453	888	000	 	 0,11	 0,0129	
Feb	05,	2018	 5,71	 5,95	 4,36	 4,54	 22	395	200	 571	019	000	 	 -0,23	 0,0526	
Feb	04,	2018	 6,64	 6,75	 5,57	 5,74	 25	765	100	 663	752	000	 	 -0,14	 0,0193	
Feb	03,	2018	 6,21	 6,85	 5,74	 6,63	 23	023	200	 621	154	000	 	 0,07	 0,0052	
Feb	02,	2018	 6,65	 6,65	 5,35	 6,2	 26	726	300	 664	536	000	 	 -0,07	 0,0046	
Feb	01,	2018	 7,7	 7,79	 6,35	 6,67	 27	774	000	 769	864	000	 	 -0,14	 0,0184	
Jan	31,	2018	 7,63	 7,93	 7,24	 7,68	 27	535	700	 762	709	000	 	 0,01	 0,0002	
Jan	30,	2018	 8,71	 8,78	 7,52	 7,61	 29	051	000	 870	974	000	 	 -0,14	 0,0168	
Jan	29,	2018	 9,19	 9,3	 8,54	 8,71	 33	554	900	 918	718	000	 	 -0,05	 0,0024	
Jan	28,	2018	 9,17	 9,53	 9,02	 9,2	 34	527	300	 916	626	000	 	 0,01	 0,0002	
Jan	27,	2018	 8,95	 9,46	 8,86	 9,11	 39	528	900	 894	906	000	 	 0,02	 0,0005	
Jan	26,	2018	 9,04	 9,36	 8,32	 8,96	 34	796	200	 903	952	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	25,	2018	 8,92	 9,23	 8,72	 9,06	 38	346	500	 891	993	000	 	 0,03	 0,0011	
Jan	24,	2018	 8,2	 8,94	 7,97	 8,81	 45	927	300	 819	666	000	 	 0,07	 0,0059	
Jan	23,	2018	 8,28	 8,57	 7,73	 8,2	 37	418	900	 828	237	000	 	 -0,01	 0,0000	
Jan	22,	2018	 8,38	 8,65	 7,59	 8,3	 30	657	000	 838	233	000	 	 0,00	 0,0001	
Jan	21,	2018	 9,65	 9,72	 8,06	 8,27	 36	459	600	 964	861	000	 	 -0,15	 0,0207	
Jan	20,	2018	 8,88	 9,82	 8,88	 9,6	 51	892	200	 888	259	000	 	 0,09	 0,0089	
Jan	19,	2018	 8,51	 9,38	 8,21	 8,78	 45	279	300	 850	897	000	 	 0,02	 0,0007	
Jan	18,	2018	 8,48	 10,05	 7,95	 8,6	 35	228	000	 847	572	000	 	 0,06	 0,0044	
Jan	17,	2018	 8,36	 8,83	 6,68	 8,09	 86	632	300	 835	624	000	 	 -0,04	 0,0010	
Jan	16,	2018	 10,83	 10,92	 7,08	 8,39	 42	325	600	 1	083	460	000	 	 -0,25	 0,0598	
Jan	15,	2018	 11,02	 11,48	 10,7	 10,77	 47	209	300	 1	102	430	000	 	 -0,03	 0,0006	
Jan	14,	2018	 11,85	 11,86	 10,5	 11,09	 46	611	100	 1	184	520	000	 	 -0,06	 0,0035	
Jan	13,	2018	 11,35	 12,15	 11,33	 11,83	 42	000	200	 1	134	720	000	 	 0,04	 0,0023	
Jan	12,	2018	 10,78	 11,76	 10,46	 11,34	 43	342	800	 1	078	330	000	 	 0,06	 0,0039	
Jan	11,	2018	 12,65	 12,65	 9,98	 10,71	 46	240	500	 1	265	240	000	 	 -0,17	 0,0283	
Jan	10,	2018	 13,04	 13,04	 11,41	 12,74	 62	348	700	 1	303	830	000	 	 -0,02	 0,0002	
Jan	09,	2018	 13,53	 14,11	 12,55	 12,99	 62	959	200	 1	353	300	000	 	 -0,05	 0,0018	
Jan	08,	2018	 12,85	 13,73	 11,57	 13,63	 72	190	300	 1	284	770	000	 	 0,05	 0,0032	
Jan	07,	2018	 12,87	 13,53	 12,27	 12,95	 56	240	800	 1	287	400	000	 	 0,01	 0,0002	
Jan	06,	2018	 12,02	 13,07	 11,44	 12,86	 59	738	700	 1	201	900	000	 	 0,06	 0,0048	
Jan	05,	2018	 12,45	 13,25	 11,77	 12,06	 65	668	300	 1	245	140	000	 	 -0,04	 0,0011	
Jan	04,	2018	 13,06	 13,1	 11,87	 12,54	 65	343	400	 1	306	410	000	 	 -0,04	 0,0009	
Jan	03,	2018	 13,32	 13,73	 12,55	 12,99	 53	810	900	 1	331	820	000	 	 -0,03	 0,0005	
Jan	02,	2018	 12,54	 13,38	 12,33	 13,35	 61	136	300	 1	253	640	000	 	 0,06	 0,0043	
Jan	01,	2018	 12,63	 12,7	 11,77	 12,57	 43	302	300	 1	262	600	000	 	   
          
        Výpočet	hist.	volatility	

	        A	(Ri)	avg	 -0,53%	
	        B	avg	(n-1)	 0,57%	
	        Hist.	vol	 7,52%	

 


