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Abstrakt 

Diplomová práca rieši problematiku obchodovania na kapitálových, komoditných 

a devízových svetových burzách za pomoci technickej analýzy vytváranej metódami 

a postupmi, ktoré spadajú do kategórie umelej inteligencie. Práca obsahuje návod na 

postupný prechod od počiatočnej fázy zoznámenia sa s burzovým obchodovaním 

k investovaniu na burze a úspešnému zhodnocovaniu vloţených prostriedkov. 

Abstract 

A main subject of the presented master thesis is trading and investing in capital, 

commodities and foreign exchange markets over the world with support of technical 

analysis constructed by artificial intelligence. The thesis also produces step-by-step 

guide to stock and futures trading, building a successful trading system and gaining 

profits from invested capital. 
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1 Úvod 

Finančné trhy a obchodovanie na burze sa zdá byť doménou modernej doby 

výpočtových technológií, globalizácie, miniaturizácie a počítačov. Opak je však 

pravdou. Zmienky o kapitálovom obchode je moţné nájsť uţ v starovekom Ríme 

a v stredoveku. 

Od tých dôb čas pokročil a aj keď sa zjavne zmenilo mnoho aspektov ľudského 

ţivota, človek ostáva stále ten istý. Hodnoty, spôsob ţivota a ţivotná úroveň sa moţno 

zmenili. Človek však stále sleduje jediný cieľ. Preţiť. Preţiť ako jedinec, a aj keď to tak 

niekedy nevyzerá, preţiť ako ţivočíšny druh. 

V dnešnej dobe prekvitajúceho kapitalizmu sa zmenili spôsoby preţívania. Síce 

nie je potrebné riešiť mnohé problémy na fyzickej úrovni – hlad, biedu, bezpečie 

domova, človek však vymenil dţungľu plnú stromov za inú, podobnú dţungľu. Táto je 

plná obchodníkov, brokerov, preplnených obchodných centier, reklám a aktuálnych 

informácií všade a hneď. 

Doba sa zmenila i v ďalšom rozmere. Na rozdiel od predchádzajúcich generácií, 

ktoré boli primárne vychované priemyselnou revolúciou, ľudstvo sa presunulo do éry 

prudko informačnej. Staré spôsoby prestávajú fungovať a nájsť si bezpečné pracovné 

miestočko na celý krásny a pokojný ţivot prestáva byť jednoduché. 

Aj napriek tomu, ţe burza a kapitálové obchodovanie je známe uţ dlhé veky, 

súčasná doba by sa dala nazvať baštou svetovej burzy. 

Je zaujímavou otázkou, či táto informačná éra vtiahne kaţdého jedinca, kaţdú 

skupinu a kaţdú spoločnosť sa do tohto nového svetového boja o preţitie zapojiť 

a kaţdý bude mať svoj vlastný účet na akciovej burze a svojho vlastného brokera. 

Ešte zaujímavejšie môţe byť zisťovanie, či pomocou technologických 

vymoţeností dnešných dní, je popisovaný stav moţný. Technické prostriedky tu sú 

a burza otvorená 24 hodín denne, tieţ.  
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2 Vymedzenie problému a ciele práce 

Akciová spoločnosť SATES je uţ zabehnutým hráčom na poli zvislého dopravného 

značenia, vodorovného dopravného značenia a stavebníctva. Dokáţe drţať krok 

s nastúpenými trţnými trendmi a taktieţ investovať prostriedky do vlastného výskumu. 

Hospodárska kríza ovplyvnila mnoho oblastí ľudského ţivota a aj napriek tomu, 

ţe je SATES stabilnou a známou firmou v odvetví, hľadá alternatívy ďalšieho 

zhodnocovania voľného kapitálu (finančného i ľudských zdrojov). 

Takúto alternatívu predstavuje obchodovanie na svetových burzách. Určité 

druhy investovania totiţ dokáţu zabezpečiť výnosy nezávisle od toho, či má trh alebo 

hospodárstvo rastúcu alebo klesajúcu tendenciu. 

Cieľ práce 

Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť voľné finančné prostriedky spoločnosti 

SATES na svetových komoditných trhoch pomocou nástrojov umelej inteligencie. 

Prvým dôleţitým krokom na ceste k úspešnému zvládnutiu tohto cieľa je 

moment nákupu či predaj investície. Práve na tento krok sa zameriava táto práca a jej 

výstupom by mal byť indikátor, ktorý určí vhodný okamih vstupu na trh so zvolenou 

investíciou. 
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3 Teoretické východiská práce 

3.1 Základné pojmy 

Uvádzané pojmy by mali slúţiť na základnú orientáciu v celej práci. Pojmy akcia, 

burza, broker a pákový efekt boli vybrané z dôvodu celkového zamerania práce, jej 

výstupov a spôsobov zamýšľaného obchodovania. 

3.1.1 Burza 

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

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

opce. Pokud chce investor nakoupit nebo prodat jakoukoliv akcii, provádí to přes svého 

brokera (viz níţe), který tento příkaz dále předává na burzu. Existuje-li pak protistrana, 

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

zde tedy dvě strany: prodávající a nakupující.“
1
 

Na Slovensku je za organizáciu burzy zodpovedná spoločnosť Burza cenných 

papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), ktorá vznikla v roku 1991 a bola poverená 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako jediný organizátor regulovaného trhu 

s cennými papiermi v Slovenskej republike. V roku 2004 sa BCPB stala riadnym 

členom Európskej federácie búrz (FESE).
2
 

3.1.1.1 Burzy cenných papierov 

„Jde o samostatné technické a ekonomické systémy, které působí na kapitálovém trhu, 

ale podléhají dohledu. Obchodují se zde jiţ dříve vydané cenné papíry, které jsou 

veřejně obchodovatelné a prodávají se pomocí organizovaných sekundárních trhů. Na 

burzách však můţeme také obchodovat s nově emitovanými cennými papíry, které se 

vydávají například při navýšení základního kapitálu u akciové společnosti. Hlavní 

                                                 
1
 NETUŠIL, P. Vyuţití psychologické analýzy při obchodování akcií. 2011. s. 13. 

2
 BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE. O burze: Všeobecné informácie [online]. 2012 [cit. 

2012-05-08]. 
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funkce veřejně obchodovatelných cenných papírů je vytváření kurzů, kterých se 

zpravidla drţí ostatní trhy a t jak primární tak i sekundární.“
3
 

3.1.1.2 Komoditné burzy 

Po celom svete existuje veľké mnoţstvo lokálnych búrz, ktoré sa zameriavajú na predaj 

komodít, tzn. základné suroviny, ktoré nájdeme v našom okolí, od sójových bôbov, cez 

elektrickú energiu a ropu, aţ po základné obilniny, bavlnu, či mäso. 

„Na rozdíl např. od akcií, kde se obchoduje s podíly určité společnosti, při komoditním 

(futures) obchodování se obchoduje se surovinami. Kaţdá surovina (komodita) se pak 

obchoduje s určitým termínem dodání; můţete si například jiţ nyní koupit pšenici 

s dodáním v prosinci příštího roku (neboli pšenici, která ještě není ani vypěstovaná). 

Pokud takovouto pšenici nakoupíte, váš obchod je zpečetěný smlouvou (tak zvaný 

futures kontrakt) a dodavatel je povinen vám na základě takovéto smlouvy dodat do 

konce prosince příštího roku určité, smlouvou dané mnoţství pšenice, které jste vy na 

základě uzavřené smlouvy povinný odebrat - a to za předem stanovenou cenu.“
4
 

3.1.1.3 Devízové burzy 

Devízové burzy sú určené na výmenu mien vo veľkých finančných objemoch medzi 

významnými finančnými inštitúciami. Týmito inštitúciami sú väčšinou banky, či 

dokonca národné banky, ktoré vstupom na túto burzu sledujú svoju národnú menovú 

stratégiu. 

Podľa definície je devízová burza (po anglicky, foreign exchange, ale 

najčastejšie sa pouţíva odvodené medzinárodné označenie FOREX) voľný celosvetovo 

decentralizovaný finančný trh obchodujúci s devízovými menami, kde finančné centrá 

rozmiestnené po celom svete pôsobia ako základne, pre obchod najrôznejších typov 

nákupcov a predajcov, fungujúce 24 hodín denne, päť dní v týţdni.
5
 

                                                 
3
 NETUŠIL, P. Vyuţití psychologické analýzy při obchodování akcií. 2011. s. 27. 

4
 Co jsou to komodity a jak to funguje. Financnik.cz [online]. 2004-12-08 [cit. 2012-05-11]. 

5
 What is Foreign Exchange (Forex)?. International Business Times: Forex [online]. 2011-02-11 [cit. 

2012-05-11]. 
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3.1.2 Broker 

Na burzu môţu vstupovať aj subjekty, ktoré nemajú oprávnenie priamo na burze 

obchodovať. To je moţné vďaka subjektom – brokerom (právnické, či fyzické osoby), 

ktoré takéto oprávnenie majú a obchodovanie beţným nákupcom a predajcom 

sprostredkovávajú. 

Okrem sprostredkovania obchodov a prijímania burzových príkazov broker 

často poskytuje aj rady a ponúka svoje odborné znalosti a skúsenosti s burzou a 

obchodovaním. Veľmi dobrým nápadom, hlavne pre začínajúceho obchodníka, je 

vyuţiť práve týchto sluţieb brokera, ktoré sú označované ako plný servis (angl. full 

servis). Odmena za tieto sluţby brokerovi prichádza vo forme, tzv. brokerskej komisie, 

ktorá je účtovaná za kaţdý obrat (transakcia predaja a nákupu). Brokerská komisia, 

v závislosti na trhu a burze, môţe byť vyjadrená v percentách z objemu vykonávaného 

obchodu alebo pevne stanovenou čiastkou za nákup a predaj. 

V súčasnej dobe sa populárnymi stávajú brokerské on-line sluţby, kde uţ 

nedochádza k ţiadnemu kontaktu medzi brokerom a obchodníkom. Takéto sluţby sú, 

samozrejme, oveľa lacnejším variantom a zároveň sú aj veľmi lákavé pre začínajúceho 

obchodníka. Môţu však predstavovať nebezpečenstvo, pretoţe neskúseného obchodníka 

pred finančnými stratami často nechránia ani jeho znalosti, ani jeho skúsenosti. 

3.1.3 Pákový efekt 

V prípade obchodovania s komoditami vstupuje na scénu zaujímavý fenomén pákového 

efektu. Je to moţnosť, ako je aj pomocou relatívne nízkej čiastky moţné ovládať 

dostatočne veľký balík komodít, či devízových mien. 

Pákový efekt (angl. leverega) v princípe funguje tak, ţe za vloţené peniaze 

obchodník nekupuje komoditu alebo menu v jej danej hodnote, ale skladá zálohu (angl. 

margin), ktorá je rádovo niţšia ako skutočná hodnota objektu obchodu. Táto záloha 
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obchodníkovi dovoľuje kontrolovať balík komodity a predstavuje krytie pre prípad, ţe 

by sa obchod nevyvíjal odhadovaným smerom.
6
 

Ďalším dôleţitým faktom je, ţe v prípade pákového obchodovania nie je 

potrebné čakať na vysoké percentuálne pohyby na prejavenie skutočného výsledku. 

Pohyb o jednu stotinu, napríklad pri kontrole jedného kontraktu (môţe predstavovať 

kontrolu majetku v hodnote 100 000 EUR a viac) menového páru, môţe vyústiť 

k pohybom rádovo v stovkách eur. Záloha na kontrolu takéhoto kontraktu sa môţe 

pohybovať v rozmedzí do 5000 EUR. V prípade intradenného (obchodovanie v rámci 

jedného dňa – nákup i predaj prebehne medzi otvorením a uzatvorením burzy) 

obchodovania však záloha klesne podstatne niţšie. 

3.2 Základné typy komoditných analýz 

Uţ skôr ako vznikla burza a finančné nástroje, ľudia podrobovali okolitý svet rôznym 

druhom analýz. V dobe, kedy sa začínalo obchodovať s cennými papiermi či iným 

tovarom, niektorí účastníci trhu sa snaţili zozbierať čo najväčšie mnoţstvo informácií 

na posúdenie aktuálnej situácie a následné vytvorenie odhadu ďalšieho vývoja. 

V dnešnej dobe sa tieto analýzy presúvajú aţ k takmer nehoráznej dokonalosti 

pomocou dataminigu, behaviorálnych teórií, či iných nástrojov, ktoré často nie sú beţne 

dostupné a ani v dnešnom modernom informačnom veku známe. 

Je však tieţ potrebné podotknúť, ţe všetky beţné analýzy sú vykonávané aţ na 

údajoch a dátach „z druhej ruky“ a v momente (v drvivej väčšine prípadov), keď sa 

k nám dostanú, trh na tieto informácie uţ dávno zareagoval. 

Všetkým ostatným účastníkom trhu je teda moţné len poradiť, aby sa riadili 

svetoznámou formulkou, ktorú odporúčajú tí najúspešnejší a najbohatší obchodníci: 

„Trend is your Friend,“ 

čo v preklade z angličtiny znamená: „trend je tvojim priateľom.“ 

                                                 
6
 Hodně muziky za málo peněz. Financnik.cz [online]. 2004-12-08 [cit. 2012-05-11].  
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Cieľom tejto kapitoly nie je len podrobný popis jednotlivých analýz, ale 

vyjadrenie vzťahu analýz k obchodovaniu s komoditami. Bliţšie rozoberaná je hlavne 

technická analýza, na ktorú sa táto práca zameriava predovšetkým.  

3.2.1 Fundamentálna analýza 

Podľa Dostála a Sojku, ktorý sa zameriavajú na vyuţitie Elliotovych vĺn pri 

obchodovaní na burze akcií, cieľom fundamentálnej analýzy je stanovenie vnútornej 

hodnoty akcie, tzn. takej ceny, ktorá  by sa na trhu ustanovila pri zhode nabídky 

a poptávky.
7
 

Spomínanú definíciu nie je moţné na komoditnej burze doslovne pouţiť, keďţe 

na nej prebieha obchod so surovinami. Ak si túto definíciu správne prispôsobíme, je 

moţné v ktorejkoľvek surovine nájsť vnútornú hodnotu, ktorá bola popísaná. Je však 

potrebné definovať, čo táto vnútorná hodnota predstavuje. 

Vnútorná hodnota komodity teda predstavuje súčet diskontovaných budúcich 

peňaţných tokov. 

Je preto potrebné odhadnúť budúci stav komodity. Na to existuje mnoho 

spôsobov, medzi ktoré patrí lokálna predpoveď počasia, zrelosť a vyťaţenosť pôdy, 

predpoklady úrodnosti v ostatných častiach sveta a mnohé ďalšie. 

Na základe týchto alebo iných faktorov môţe trţná cena komodity stúpať, 

klesať, fluktuovať alebo stagnovať. Od prognóz sa bude odvíjať vnútorná hodnota, na 

ktorej základe môţu obchodníci plánovať svoje transakcie. 

3.2.2 Technická analýza 

Odlišnosťou technickej analýzy od fundamentálnej analýzy je spôsob predpovedania 

cenových pohybov a trendov, kde technická analýza vyuţíva dostupné historické trhové 

                                                 
7
 SOJKA, Zdeněk a Petr DOSTÁL. Elliottovy vlny. 2008, s 12. 
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dáta. Na základe týchto dát odvodzuje a počíta technické ukazovatele a indikátory, 

ktorých cieľom je určiť vývoj ceny. 

Nástroje technickej analýzy môţeme rozdeliť do troch širších kategórií a 

podkategórií, ktorými sú technické indikátory, oscilátory a ukazovatele stavu trhu. 

3.2.2.1 Technické indikátory 

Technický indikátor je séria dát odvodená vzorcom z cenových údajov. Cenové údaje 

predstavujú akúkoľvek kombináciu cien najvyššia, najniţšia, otváracia a uzatváracia 

v určitom časovom období. Spomínané ceny predstavujú ceny jedného ohraničeného 

časového úseku odohrávajúceho sa na trhu. Obchodník si môţe zvoliť, aký časový 

rámec sleduje – 5 minútový, hodinový, denný, týţdenný, mesačný a iné. Niektoré 

indikátory môţu pouţívať výhradne len uzatváraciu cenu, ale tieţ aj objem obchodov. 

Existujú jednoduché indikátory s veľmi jednoduchým výpočtom, ktorých 

funkciu a význam nie je ťaţké pochopiť a interpretovať, napr. kĺzavé priemery, ktoré 

zjemňujú dáta z trhu. Existujú tieţ zloţitejšie indikátory, ktorých mechaniku a význam 

je potrebné študovať viac do hĺbky, aby odovzdali nesené informácie. Vo všeobecnosti 

majú indikátory zachytávať a z odlišnej perspektívy analyzovať cenové deje. 

V kaţdom prípade však indikátory majú 3 základné funkcie: 

 Upozorňovať 

 Potvrdzovať 

 Predvídať 

Tieto funkcie však predstavujú protiľahlé misky váh. Ak je indikátor nastavený 

a určený na to, aby predovšetkým upozorňoval na rôzne cenové javy, stráca schopnosť 

predvídať. Ak je určený viacej na predikciu trendu, stráca citlivosť voči reagovať na 

dôleţité cenové javy. 
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Aj zo spomínaných dôvodov sa často pouţíva viac ako jeden indikátor zároveň. 

Je však potrebné sa vyvarovať väčšiemu mnoţstvu ako 4 ukazovatele pouţité súčasne, 

pretoţe môţu predstavovať len redundantné dáta alebo len vytvárať zhluk nič 

neznačiacich dát. 

Portál StockCharts.com vo svojom inštruktáţnom článku uvádza, ţe aj napriek 

faktu, ţe týţdeň čo týţdeň vzniká mnoţstvo nových indikátorov, len veľmi málo 

z týchto nových ponúka niečo skutočne nové. Taktieţ je moţné skonštatovať, ţe síce to 

je moţno prekvapivé, ale najspoľahlivejšie ostávajú indikátory, ktoré sa pouţívajú od 

počiatkov obchodovania na burze a vydrţali neúprosné testy časom a pouţívaním.
8
 

Ako bolo spomenuté, indikátorov je veľké mnoţstvo. Tie najznámejšie 

a najpouţívanejšie popisujú mnohé príručky a návody a patria medzi ne jednoduché 

a exponenciálne kĺzavé priemery (SMA a EMA), Bullingerove pásma, CCI, 

Momentum, RSI, či Stochastický oscilátor, alebo MACD (konvergujúce a divergujúce 

kĺzavé priemery). 

3.2.2.2 Ukazovatele stavu trhu 

Takéto ukazovatele sú veľmi podobné popisovaným technickým indikátorom a sami 

indikátorom sú. Rozdiel však spočíva v tom, ţe tieto indikátory sa aplikujú na dáta 

viacerých akcií, komodít, či dokonca trhov alebo búrz. Dokáţu teda agregovať dáta z 

potrebnej časti trhu a poskytovať všeobecnejšie informácie o trhu, jeho nálade, trendoch 

a jeho vnútornom rozpoloţení. 

Medzi takéto ukazovatele patrí napríklad index volatility (angl. volatility index 

alebo VIX), ktorý dokáţe merať mieru strachu a pohodlia na trhu. Ďalšie ukazovatele 

stavu trhu: McClellanov oscilátor (angl. McClellan Oscillator), Index býčieho percenta 

(Bullish Percent Index alebo tieţ BPI) atď.
9
 

                                                 
8
 Introduction to Technical Indicators and Oscillators. StockCharts.com [online]. ©1999-2012 [cit. 2012-

05-14]. 
9
 Introduction to Market Indicators. StockCharts.com [online]. ©1999-2012 [cit. 2012-05-14]. 
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3.2.3 Psychologická analýza 

Jedným z najdôleţitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú celý trh, je často aj 

najnevyspytateľnejší faktor. Je ním ľudská psychika. 

Okrem toho, ţe jedinec alebo subjekt vykonáva určité úkony a preţíva isté 

emócie a pocity, je zároveň súčasťou davu ďalších investorov, ktorý taktieţ vykonávajú 

svoje rozhodnutia.
10

 

Medzi najdôleţitejšie vzťahy investora v rámci obchodovania (ale aj mimo 

neho) patrí vzťah k strachu a vzťah k riziku. 

Prvým faktorom je emócia, ktorá patrí medzi najsilnejšie ľudské pocity. Je to 

prirodzený ľudský pocit, ktorý však človeka dokáţe strhnúť a v momente mimo 

kontroly dostať osobu do celkovej paralýzy ducha i tela. V prípade hlbšieho skúmanie, 

je moţné strach stopovať aţ k úplným koreňom finančného systému a fungovania 

burzy. Je preto oprávnené sa domnievať, ţe faktor strachu zohráva kľúčovú úlohu pri 

špekulatívnych obchodoch. Preto je tieţ moţné tento faktor, spoločne s rizikom, 

vyjadriť ako hybnú silu špekulácií. 

3.2.4 Kombinácie analýz 

Pre vytvorenie si obrazu o trhu, na základe ktorého je moţné jednať, môţe dobre 

postačiť jeden druh analýzy. To je tieţ najpouţívanejší prístup a prináša mnohé výhody. 

V prípade obchodovania na základe technických analýz, hlavne v krátkom 

období dní či hodín, nie je vhodné sledovať ţiadne iné informácie, okrem uvádzaných 

údajov. 

V kombináciách rôznych analýz sa skrýva potenciál, ak by takéto informácie 

dokázali byť v rozumnom čase spracovávané a niektoré kvalitatívne informácie vhodne 

kvantifikované, napríklad pomocou vyuţitia nástrojov strojovej umelej inteligencie. 

                                                 
10

 SOJKA, Zdeněk a Petr DOSTÁL. Elliottovy vlny. 2008, s 13. 
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3.3 Umelá inteligencia 

Okolo tejto vednej disciplíny existuje nespočetné mnoţstvo mýtov a predovšetkým 

očakávaní. Ľudia čakájú, ţe vďaka rapídne narastajúcemu výpočtovému potenciálu 

čoskoro dokáţe umelá inteligencia (angl. artificial intelligence, AI) nahradiť pri 

zloţitých operáciách alebo rozhodnutiach.
11

 Pravdepodobnejšie však znejú slová 

skeptikov, ktorý sa odvolávajú na neuveriteľne komplexný systém ľudského organizmu, 

nemoţnosť presne popísať fungovanie mozgu a celkovo celého človeka. 

Ak si zoberieme definíciu zo svetovej encyklopédie Wikipedia, umelú 

inteligenciu definuje nasledovne: „Je to vedná disciplína, ktorá za pomoci počítačov, 

alebo systémov rieši určité úlohy vyuţívaním takého postupu, ktorý keby to robil 

človek, povaţovali by sme tento prejav za prejav inteligencie. Ľudstvo dospelo do 

takého bodu, ţe na definíciu tejto vednej disciplíny neexistuje jednotná teória, nakoľko 

umelá inteligencia ako veda má veľmi široký rozsah poznania. Základom umelej 

inteligencie je vytváranie, vnímanie a uchovanie vedomostí racionálneho myslenia, 

ktorá sa riadi zákonitosťami vedecky poznateľnými tak, aby sa mohli realizovať 

pomocou počítačov.“
12

 

Kapitola tejto práce venovaná umelej inteligencii nie je určená na vytvorenie 

súpisu všetkých súčasných technológií, moţností tejto vednej disciplíny a podrobného 

fungovania princípov uvádzaných metód. Jej cieľom je priniesť celkový vhľad do 

problematiky a pochopenie základného princípu fungovania. 

3.3.1 Genetické algoritmy 

Genetické algoritmy pracujú a boli navrhnuté na základe procesov, ktoré sa odohrávajú 

všade okolo nás. Konkrétne je týmto procesom evolúcia, ktorou sa ako vedný odbor 

zaoberá genetika. „V evolučním vývoji nebo při šlechtění rostlin či ţivočichů se 

prosazují jedinci, kteří mají jisté ţádoucí charakteristiky, které jsou na genetické úrovni 

determinovány kombinováním rodičovských chromozom. U zrodu genetických 

                                                 
11

 KURIC, Ivan. Umelá inteligencia, expertné systémy. Ţilinská univerzita: Strojnícka fakulta [online]. 

2005 [cit. 2012-05-11]. 
12

 Umelá inteligencia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012-02-27 [cit. 2012-05-11]. 



 

20 

algoritmů stála myšlenka, ţe při hledání lepších řešení sloţitých problémů by bylo 

moţno obdobným způsobem kombinovat části existujících řešení.“
13

 

Základnou jednotkou genetiky je chromozóm, ktorý sa skladá z určitého počtu 

sekvenčne usporiadaných génov, kde kaţdý gén je zodpovedný za jeden alebo viacero 

dedičných znakov. 

Ďalej vo svojej publikácii, ktorá sa zameriava na analytické a optimalizačné 

metódy, Dostál hovorí o pouţití genetických algoritmov: „Genetické algoritmy se 

pouţívají tam, kde přesné řešení úloh z praxe by systematickým prozkoumáváním 

trvalo téměř nekonečně dlouho. Umoţňují tak řešit sloţité problémy velmi elegantně.“
14

 

Obrázok 3.3-1 Proces reprodukcie 

Genetický algoritmus popísať v 4 krokoch: 

 Náhodné vytvorenie počiatočnej populácie 

1. Ohodnotenie kvality jedincov 

2. Proces reprodukcie (podľa obrázka 1.3 - 1) 

                                                 
13

 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 2008, s 85. 
14

 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 2008, s. 85. 
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3. Ohodnotenie nových jedincov populácie a v prípade splnenia podmienok riešenia sa 

označí najvhodnejší jedinec. Ak podmienky nie sú splnené, algoritmus prejde opäť 

k bodu 1. 

3.3.2 Chaos 

Často sa týmto slovom označuje niečo, čo nemá vnútorný poriadok. Podľa teórie chaosu 

však chaos práve takýto poriadok (ak sa skutočne nejedná o čisto náhodný jav) 

obsahuje, toto usporiadanie však nemusí byť na prvý a ani druhý pohľad zrejmé. 

Teória chaosu je matematická vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom 

chovania dynamických systémov, ktoré sú citlivé na počiatočné podmienky. Z tejto 

skutočnosti vyplýva populárny jav „motýlí efekt“ (angl. butterfly effect), ktorý 

vychádza z práce na predikcii počasia Edwarda Lorenza a je reprezentovaný citátom: 

„Hovorí sa, ţe niečo také mizivé ako závan motýlích krídel môţe spôsobiť víchor na 

opačnej strane zemegule.“
15

 

Nasledujúcim dôleţitým pojmom pre pochopenie princípu teórie chaosu 

predstavuje vo svojej publikácii Dostál: „V souvislosti s chaosem se hovoří o tzv. 

traktoru. Atraktor je stavová veličina, která definuje rovnováhu systému (např. 

ekonomického), který není nehybný ve své rovnováze“ a tieţ popisuje typy 

atraktorov
16

: 

 Bodový – rovnováha predstavuje bod 

 Cyklický – rovnováha je predstavovaná limitným cyklom 

 Chaotický – tzv. dynamická rovnováha 

Dostál tieţ ďalej dodáva, ţe „pro ekonomické systémy nejsou důkazy, ţe by 

ekonomické jevy směřovali k bodovým a cyklickým atraktorům, jejich traktor se chová 

chaoticky. Přesto při vychýlení ekonomického systému z rovnováţného stavu se tento 

                                                 
15

 BRESS, Eric and J. Mackye GRUBER. The Butterfly Effect [film]. 2004 [cit. 2012-05-12]. 
16

 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 2008, s. 119. 
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systém snaţí dostat do rovnováţného stavu (např. výkyvy ekonomice některých států). 

Predikce ekonomických chaotických podmínek je omezena současnými znalostmi, 

dlouhodobější predikce jsou pak nespolehlivé.“
17

 

3.3.3 Neurónové siete 

„Neuronové sítě jsou jistým (nedokonalým) modelem myšlení lidského mozku. 

Neuronové sítě jsou označovány termínem „černá skříňka“, neboť nelze znát detailně 

vnitřní strukturu systému. Na vnitřní strukturu systému, jenţ je modelován „černou 

skříňkou“, klademe pouze několik předpokladů, které umoţní popsat chování systému 

funkcí, jeţ provádí transformaci vstup – výstup. Neuronové sítě je vhodné pouţít 

v případě, kdy značnou roli v modelovaném procesu hraje náhoda a kde deterministické 

závislosti jsou natolik sloţité a provázané, ţe je nedokáţeme separovat a analyticky 

identifikovat. Jsou tedy vhodné pro modelování sloţitých, často nevratných, 

strategických rozhodnutí (např. v oblasti investičního modelování).“
18

 

„V roce 1943 neuropsycholog W. S. McCulloch a matematik W. Pitts dokázali 

za pomocí kombinace znalostí z neuropsychologie a matematické logiky popsat modely 

umělých neuronů. 

A ačkoliv biologické neurony neuronové sítě mají v porovnání mnohem 

sloţitější sloţení a strukturu neţ neurony umělé, vychází z nich princip fungování 

umělých neuronů. Vstupy neuronů, po kterých přicházejí informace, které jsou 

ohodnoceny synaptickými váhami. Nejjednodušší model umělého neuronu sečte 

všechny vstupy váţené odpovídajícími váhami a výsledek vloţí do prahové funkce. 

Poté co je prahová funkce odečtena se aktivační funkcí signál transformuje na signál 

výstupní a je předáván dále například neuronům ve skryté, případně výstupní vrstvě.“
19

 

Graficky sa dá tento model znázorniť nasledovne: 

                                                 
17

 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 2008, s. 120. 
18

 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 2008, s. 42. 
19

 HAMERNÍK, M. Vyuţití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích. 2010. s. 24. 
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Obrázok 3.3-2 Umelý neurón 

(Zdroj: Hamerník, Vyuţití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích) 

Princíp funkčnosti neurónovej siete spočíva v 2 základných fázach – tréning na 

poţadovanú úlohu a aplikácia tréningu vo forme výstupov. 

„V biologických neuronových sítích jsou informace uloţeny v dendritech. U 

umělých neuronových sítí je tato vlastnost zajištěna za pomocí vah (angl. weights). Při 

výpočtu vah neuronových sítí je u učení (tréninku) cílem optimalizace nalezení 

globálního minima chyby pro daný parametr úlohy. Chyba E (error) je rozdíl mezi 

hodnotou vstupní závislé proměnné n (target) a vypočítané hodnoty proměnné o 

(actual). Nejprve se tedy provede výpočet výstupů na základě hodnot na vstupech a vah 

a následně je prováděn výpočet chyby E, která je definována vzorcem , 

kde  je i-tá hodnota na výstupu a  je i-tá očekávaná hodnota. Výpočet je prováděn 

přes všechny výstupy a v kaţdém cyklu. Rozdíl je poté vyuţíván k zpětnému výpočtu 

vah a proces se opakuje, neţ chyba E konverguje k zadavatelem akceptovatelné 

hodnotě. Takovéto učení je označováno jako řízené učení.  

Druhým typem tréninku sítě je tzv. neřízené učení, které patří také mezi 

optimalizační úlohy a jehoţ principem je identifikace shluků dat s minimální 

vzdáleností od centra shluku.“
 20
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 HAMERNÍK, M. Vyuţití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích. 2010. s. 30. 
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3.3.4 Umelá inteligencia a trhy 

Moţnosti vyuţitia umelej inteligencie sa začali objavovať po všeobecnom rozšírení 

počítačov a moţnosti elektronického obchodovania na burze. Kaţdý by sa rád spoľahol 

na „umelú inteligenciu“, aby za neho zarobila peniaze a robila ťaţké rozhodnutia. 

Neurónové siete sa začali rozsiahle vyuţívať pri rôznych predikciách slúţiacich 

ako podpora pre rozhodovanie v obchodovaní. Genetické algoritmy sa zasa svojim 

optimalizačným potenciálom hodia pre výber najvhodnejších investičných portfólií. 

Výbornou reprezentáciou vyuţitia teórie chaosu, podobností a opakovateľnosti motívov 

je teória Elliotovych vĺn. Tie sa svojim princípom pribliţujú fraktálom, obrazcom, ktoré 

sú nekonečne zloţité, ale obsahujú samy v sebe podobnosti seba samých. 

Takéto nástroje predstavujú obrovský pomocný potenciál pri rozhodovaní 

v prostredí rizika, strachu alebo iných faktorov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu 

rozhodnutí. 

3.4 Systémy obchodovania 

Okrem finančného a rizikového manaţmentu je dôleţité pri obchodovaní mať systém, 

podľa ktorého sa obchodník rozhoduje a vykonáva vstupy na trh a výstupy z neho. To 

sa môţe odohrávať niekoľkými spôsobmi, ktoré sa od seba líšia mierou zapojenia 

pocitov, emócií, intuície, technických výpočtov, časom prípravy, či časom stráveným 

sledovaním burzy a grafov a skutočným časom stráveným obchodovaním. 

Existuje niekoľko základných prístupov k obchodovaniu a vykonávaniu 

obchodných stratégií, ktoré sú popísané v nasledujúcich kapitolách. 

3.4.1 Obchodovanie na papieri 

Jedna z najdôleţitejších fáz po rozhodnutí začať obchodovať na burze je práve činnosť 

obchodovania „nanečisto“. Pred reálnymi vstupmi na trh a vykonávaním príkazov na 

burze by sa kaţdý potenciálny začínajúci obchodník mal aklimatizovať na takéto 
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prostredie, overiť si svoje reakcie a reakcie trhu na rôzne systémy, ktoré pouţíval, 

pouţíva, alebo by mohol v budúcnosti pouţiť. 

Toto obdobie zţitia sa z trhom nie je moţné takmer na ţiadnom inom trhu 

a obchodník môţe takto trénovať ľubovoľne dlho. Reálne začína obchodovať aţ 

v momente, keď získal dostatočné sebavedomie, overil si spôsoby a fungovanie na trhu 

a zarobil veľkú sumu virtuálnych peňazí. 

3.4.2 Diskrečné obchodné systémy 

Diskrečné obchodné systémy najčastejšie vyuţívajú fundamentálne ukazovatele 

a fundamentálnu analýzu ako pomôcky pri rozhodovaní o vykonávaní trhových 

príkazov. Deje sa tak hlavne v prípade, kedy uţ má obchodník hlbšie znalosti 

o komodite, s ktorou obchoduje. To tieţ môţe znamenať vyššiu mieru flexibility 

a schopnosť rýchlejšie sa trhu s danou komoditou prispôsobiť.
21

 

Takýto obchodník ma určité pravidlá vykonávania vstupov a výstupov, vo 

veľkej miere však pouţíva vlastné rozhodovanie a posúdenie situácie na trhu. Na 

internetovom portáli Finančník.cz túto skutočnosť vysvetľujú nasledovne: „Oproti 

mechanickému obchodování klade diskréční přístup výrazně vyšší váhu na zkušenosti a 

úsudek obchodníka. Ten samozřejmě také nejčastěji obchoduje podle velmi striktního 

obchodního plánu, ale signály neexekuuje čistě mechanicky - do obchodování zapojuje 

své vlastní rozhodování.“ 

Následne však autor dodáva, v čom spočíva skutočná jedinečnosť a sila tohto 

systému: „Výhodou diskréčního přístupu je fakt, ţe zkušenost obchodníka se nedá 

naprogramovat a tudíţ plně zautomatizovat, coţ je silná zbraň, kterou můţe takový 

obchodník v trzích úspěšně uplatňovat. Zároveň není problém podrobně řadu 

kompletních diskréčních obchodních systémů studovat, protoţe zásadní know-how 

nespočívá ani tak v principu jako v jeho vlastním aplikování na trhy, coţ je proces, 

který se nedá jednoduše předat a jehoţ nacvičením si musí kaţdý obchodník - chce-li 
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být úspěšný - projít sám dlouhodobým testováním a posléze obchodování dané 

strategie.“
22

 

3.4.3 Mechanické obchodné systémy 

Tento systém obchodovania sa vyznačuje predovšetkým presne a jasne stanovenou 

sadou pravidiel rozhodovania, ktoré sú vykonávané vţdy, keď na trhu nastanú 

podmienky popísané v sade pravidiel. V tomto systéme je dôleţitá disciplína 

a dodrţiavanie pravidla, ţe obchodník vţdy pri vyhovujúcich podmienkach reaguje 

vykonaním príkazu. Tento fakt môţe byť hlavne z krátkodobého hľadiska 

psychologicky veľmi náročný na zvládnutie. V opačnom prípade by však mohlo 

konanie mimo vyhovujúcich podmienok, či nekonanie v prípade vyhovujúcich 

podmienok, znamenať nefunkčnosť inak správne fungujúceho a v dlhom období 

výnosného mechanického systému. 

Na portáli Finančník.cz jeho autori zdieľajú svoje skúsenosti a názory na tento 

typ obchodného systému: „Takové systémy jsou pro nováčky samozřejmě velmi lákavé, 

protoţe předpokládají, ţe pokud někde získají takový mechanický systém, budou moci 

rychle bohatnout v podstatě bez větší práce a vymýšlení (neboť získají kompletní 

mechanický obchodní systém, jehoţ výstupy stačí pouze následovat). Hledání takového 

mechanického systému je pak pro většinu nováčků v podstatě shodné s hledáním 

svatého grálu. Je vcelku pochopitelné, ţe mechanické systémy, které by spolehlivě 

fungovaly a generovaly peníze, se běţně koupit nedají. Coţ ovšem neznamená, ţe by se 

mechanické systémy neprodávaly - prodávají, ale drtivá většina takových nabídek jsou 

pouze hypotetické systémy, které lidem poskytnou to, o co si ţádají - dostat za 

vyučenou.“
23

 

V predchádzajúcom odseku je zhrnuté negatívne stanovisko k takémuto 

obchodnému systému. Spomínané skúsenosti nevylučujú funkčnosť mechanického 

obchodného systému, ale len varujú pred jeho neuváţeným zadováţením a pouţitím, 
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pretoţe takýto systém by obchodníka mohol stáť viac finančných prostriedkov ako 

náklady na jeho vývoj, či registračné poplatky. 

3.4.3.1 Spätné testovanie 

Veľkou výhodou mechanických obchodných systémov je moţnosť spätného testovania 

(angl. backtesting). Toto je činnosť, kedy obchodník môţe na historických grafoch či 

dátach testovať funkčnosť zvolenej stratégie a tak vyhodnocovať jej potenciálnu 

výnosnosť. 

Existujú tieţ mnohé simulačné aplikácie, do ktorých je moţné zadať poţadované 

pravidlá a tie samé dokáţu spätne vyhodnotiť stratégiu a posúdiť moţné výnosy. Medzi 

takéto systémy patria napríklad programy MetaTrader pre platformu Microsoft 

Windows a Qtstalker pre platformu GNU/Linux. Obidve tieto aplikácie sú voľne 

dostupné. Druhá spomínaná aplikácia však vyţaduje širšie odborné znalosti práce 

s operačným systémom GNU/Linux, čo odradzuje jej mnohých potenciálnych 

pouţívateľov v radoch pouţívateľov MS Windows aj GNU/Linux. 

3.4.4 Automatické obchodné systémy 

Automatické obchodné systémy vychádzajú z mechanických obchodných systémov, 

ktoré majú exaktne stanovené pravidlá a podmienky vstupu na trh a výstupu z neho. 

Takéto systému posúvajú mechanické obchodné systémy o krok ďalej 

a poskytujú ďalšie pomocné nástroje a moţnosť obchodovania na burzách len 

s dohľadom alebo aj bez dohľadu obchodníka. 

Jeden broker poskytujúci takúto sluţbu svojim klientom na stránkach popisuje 

tieto systémy nasledovne: „Automatizované obchodovanie predstavuje súbor metód, 

ktoré umoţňujú počítaču, aby podporoval Vaše investície. Neznamená to však 

uskutočnenie príkazov počítačom, jedná sa predovšetkým o vylepšenia, ktoré 

obchodovanie uľahčujú, robia ho presnejším alebo ho úplne automatizujú. Pri 

automatickom tradingu je Váš počítač schopný realizovať obchodné pokyny spôsobom, 

ktorý ste si stanovili na základe určených trhových podmienok. Nie je tak potrebné, aby 
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obchodník trpezlivo čakal pri počítači na jeho obchodný signál. Vďaka 

automatizovanému obchodovaniu môţe počítač obchodovať bez prítomnosti investora. 

Samozrejme, pokiaľ chcete mať všetko pod kontrolou a neprenechávať všetku prácu 

automatu, existuje i moţnosť vyuţiť také nastavenia, pri ktorých Vás počítač len 

upozorní, ţe na trhu nastali očakávané podmienky.“
24

 

3.5 Podporný software 

3.5.1 Matlab 

„MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy 

algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování 

signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro 

pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.“
25

 

Podľa oficiálnej stránky produktu dokáţe systém Matlab riešiť technické 

výpočtové úlohy oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako tradičné počítačové programovacie 

jazyky ako C, C++, Fortron a iné.
26

 Matlab tieţ poskytuje moţnosť prepojenia so 

spomínanými jazykmi, čo ešte zvyšuje jeho pouţiteľnosť v reálnom prostredí. 

Matlab ukrýva obrovskú silu vo svojom neuveriteľne výkonnom výpočtovom 

jadre a v otvorenej architektúre, kedy takmer kaţdý môţe vytvárať programy, kniţnice 

a tzv. sady nástrojov pre Matlab. To pouţívateľom dáva moţnosť zameriavať sa 

v prvom rade na výsledky svojej práce a nie na podrobné technické riešenie a spôsoby 

výpočtov. 

  

                                                 
24

 Automatické obchodné systémy: Čo je to AOS?. X-TRADE BROKERS. Xtb.sk: online trading 

[online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. 
25

 Matlab: Jazyk pro technické výpočty. HUMUSOFT.cz [online]. 1991-2012. [cit. 2012-05-08].  
26

 MATLAB: The Language of Technical Computing [online]. © 1994-2012 [cit. 2012-05-08]. 



 

29 

3.5.1.1 Moduly 

Tak ako bolo spomenuté vyššie, Matlab ponúka moţnosti rozširovania vďaka svojej 

otvorenej architektúre. Tieto rozšírenia prichádzajú v podobe nástrojových sád – 

Toolbox, často uţ integrovaných v základnom balíku, ktorý Matlab poskytuje. 

Z pohľadu obchodovania na kapitálových a komoditných trhoch sú okrem 

základných výpočtových nástrojových sád zaujímavé nasledujúce moduly: 

 Štatistická nástrojová sada - Statistics Toolbox 

 Sada finančných nástrojov - Financial Toolbox 

 Nástrojová sada neurónových sietí - Neural Network Toolbox 

 Sada optimalizačných nástrojov - Optimization Toolbox 

3.5.2 MetaTrader 5 

MetaTrader je počítačový program a zároveň jedna z najpopulárnejších nezávislých 

obchodných platforiem zameraná prevaţne na obchodovanie komodít a párov cudzích 

mien, opcií alebo iných obchodov, ktoré pri obchodovaní vyuţívajú pákový efekt. 

Tento program uţ od roku 2002 vyvíja spoločnosť MetaQuotes a v súčasnosti sa 

jedná o jeho druhú skutočne populárnu verziu, ktorá bola vydaná v roku 2011. Aj 

napriek novej verzii, veľké mnoţstvo brokerov ostáva pri osvedčenej verzii 

MetaTrader 4, ktorú aj naďalej ponúkajú svojim zákazníkom. 

Platforma v prvom rade poskytuje jeden z najefektívnejších nástrojov na 

zobrazovanie grafov, indikátor, ukazovateľov trhu a hlavne moţnosť automatického 

obchodovania. 

Na stránke www.metatrader5.com je moţné si najnovšiu verziu z internetu 

zadarmo stiahnuť a vyuţívať skúšobný účet, na ktorom je moţné vykonávať spätné 

testovanie, vytváranie vlastných stratégií a obchodných systémov(viď nasledujúca 

http://www.metatrader5.com/
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kapitola MQL), aj vďaka tomu, ţe súčasťou tohto programu sú aktuálne i historické dáta 

určitých trhov. 

V prípade prechodu k reálnemu obchodovaniu pomocou tejto platformy, je 

potrebné vyhľadať brokera, ktorý platformu MetaTrader podporuje a zriadiť si u neho 

účet, pomocou ktorého je moţné vykonávať na trhoch obchody. 

3.5.2.1 MQL 

Spoločnosť MetaQuotes vytvorila špeciálny programovací jazyk s názvom MetaQuotes 

Language (MQL) na vytváranie obchodných stratégií, indikátorov, automatických 

obchodovacích robotov a iných pomôcok pouţiteľných pri obchodovaní. 

Jazyk je podobný hlavne populárnemu objektovému jazyku C++, na ktorého 

základoch je postavený. Jazyk je priamo určený na vytváranie automatických robotov, 

ktoré je moţno vytvárať priamo v poskytovanom vývojovom prostredí MetaEditor. 

Vývojové prostredie je priamo napojené na dokumentáciu jazyka a komunitu, kde je 

moţné získať rady, tipy a triky. 

Význam jazyka je predovšetkým v jeho jednoduchosti a vo fakte, ţe bol 

vystavaný na veľmi rozšírenom základe C++. Znamená to, ţe aj v prípade, ţe si chce 

obchodník bez znalosti programovania vytvoriť unikátnu stratégiu, je toho moţné 

dosiahnuť s relatívne nízkymi nákladmi, pretoţe programátorov s potrebnými 

znalosťami je moţné ľahko nájsť a najať. 
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4 Analýza problému a aktuálnej situácie 

Táto práca rieši návrh systému, ktorý vyberie vhodný moment vstupu s investíciou na 

trh s komoditami, indexmi, devízovými pármi alebo akciami. 

4.1 Definícia problému a aktuálnej situácie 

Problém obchodovania na burze je celkovo veľmi zloţitý a zahŕňa viacero fáz, ktorými 

si obchodník musí prejsť. Aj napriek tomu, ţe primárne zameranie spoločnosti SATES 

je odlišné od obchodovania s finančnými produktmi, vidí vedenie moţnosť investície do 

takéhoto druhu činnosti. 

Vo vedení podniku sa nachádza osoba, ktorá uţ má isté skúsenosti 

s obchodovaním na burze a takúto činnosť je ochotná zaradiť do činností firmy 

a investíciou ju finančne podporiť. 

Prvým krokom k počiatkom obchodovania je vyhľadanie vyhovujúceho 

obchodného systému. Takýto systém musí predovšetkým vyhovovať povahe samotného 

obchodníka a spĺňať aspoň základné podmienky. Na tento krok nie je potrebná takmer 

ţiadna počiatočná investícia. Tomuto kroku je však potrebné venovať čas na štúdium, 

testovanie stratégií a obchodných systémom a vypracovanie finančného manaţmentu. 

Obchodný systém musí dosahovať reálnu úspešnosť viac ako 50 % po vstupe na 

trh. Ďalšími krokmi po vstupe sú stanovenie a posúvanie cieľového profitu podľa 

vývoja na trhu a stanovenie prijateľnej straty (STOP-LOSS) a jej posúvanie. 

V momente, keď sú predchádzajúce problémy vyriešené, je moţne rozmýšľať 

o efektívnej výstupnej stratégii, finančnom manaţmente a prispôsobovaní veľkosti 

investície. Tieto problémy je potrebné riešiť aspoň rámcovo ešte pred samotným 

reálnym obchodovaním. Skutočne ich otestovať je, na rozdiel od vstupných stratégií, 

moţné aţ v reálnych podmienkach trhu. 
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4.2 Popis a história spoločnosti 

4.2.1 Základné údaje o firme
27

 

Akciová spoločnosť SATES so sídlom v Povaţskej Bystrici na Slovensku na ulici 

Slovenských partizánov 1423/1. Spoločnosť má pridelené IČ 31 628 541 v Obchodnom 

registri Slovenskej republiky a súčasné základné imanie činí 99581 €. Táto čiastka je 

rozdelená medzi 300 akcií po 332 €. 

Počiatky tejto spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy bola zaloţená firma 

Strojné a technické sluţby a. s. Od roku 1995 uţ firma pokračovala v činnosti pod 

svojim súčasným názvom. Počas tohto obdobia sa firma SATES prepracovala medzi 

najvýznamnejšie firmy vo svojom odvetví. 

Firma bola zriadená za účelom vykonávania týchto hlavných činností: 

 Vykonávanie dopravných sluţieb 

 Výroba, predaj a montáţ dopravných značiek 

 Dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch 

 Poradenská činnosť v doprave a v dopravnom značení 

 Uskutočňovanie inţinierskych stavieb, ich zmien, stavebných úprav a udrţiavacích 

prác 

 Obkladačské práce 

 Dláţdičské práce 

 Zámočníctvo 
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 Kovoobrábacie práce 

 Veľkoobchod v rozsahu voľných činností 

 Maloobchod v rozsahu voľných činností 

 Sprostredkovanie obchodu 

 Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 

 Vedenie účtovnej evidencie 

Je moţné všetky tieto činnosti zhrnúť do 5 základných činností, ktorými sa firma 

zaoberá: 

 Dopravné značenie 

 Zvislé dopravné značenie 

 Vodorovné dopravné značenie 

 Stavebné činnosti 

 Výstavbu a rekonštrukciu peších zón, historických námestí 

 Výstavba oporných múrov 

 Poradenstvo v oblasti dlaţby a obkladov 

 Realizácia a podpora dopravných stavieb 

 Dopravné činnosti 

 Prenájom administratívnych priestorov 
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4.2.2 Analýza interných faktorov – sústava 7S 

4.2.2.1 Zdieľané hodnoty
28

 

Medzi základné hodnoty spoločnosti patrí vytvorenie vhodného prostredia pre prácu 

vlastných zamestnancov a ich rozvoj v čo najširšej sfére a sústavné vytváranie hodnoty 

pre verejnosť a akcionárov spoločnosti. To je základným stavebným kameňom 

spoločnosti, od ktorého sa odvíjajú ďalšie ciele, procesy a fungovanie celej spoločnosti. 

4.2.2.2 Stratégia 

Stratégia spoločnosti je v súčasnej dobe ovplyvňovaná hospodárskou krízou. Firme sa aj 

napriek nepriaznivým trhovým podmienkam darí udrţiavať stanovenú kvalitu sluţieb 

a produktov. „Ďalším dôleţitým strategickým cieľom je udrţanie si aktívneho 

a pozitívneho prístupu k zamestnancom spoločnosti, ktorí tvoria základ zdrojov 

spoločnosti a vytvárajú jej hodnoty.“
29

 

Spoločnosť tieţ bola nútená k minimalizácii neefektívnych nákladov. Tento krok 

bol ďalej zaradený do celkovej stratégie spoločnosti ako štrukturálna súčasť z hľadiska 

vývoja a dlhodobej prosperity. 

V poslednej dobe tieţ firma po prvýkrát pristúpila k vlastnému výskumnému 

programu a stabilná časť celkovo vynakladaných investícií ide práve na tieto účely. 

To firme prináša výhodné konkurenčné postavenie a dlhodobo stabilnú pozíciu 

na trhu. 
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4.2.2.3 Štruktúra
30

 

Najvyššou riadiacou jednotkou spoločnosti je generálne riaditeľstvo, ktoré riadi všetky 

oblasti podniku – výrobný úsek, hospodársko-technická správu, technický úsek 

a ekonomický úsek. 

Výrobný úsek zabezpečuje takmer všetku činnosť, ktorú firma poskytuje. Tento 

úsek je ďalej rozdelený na 5 menších častí - závodov, ktoré sú zodpovedné za určené 

činnosti a svoje vlastné fungovanie. Jednotlivé závody sú Závod Bratislava – pobočka 

spoločnosti v Bratislave, ktorá sa zaoberá hlavne zvislým dopravným značením (ZDZ), 

Závod vodorovného dopravného značenia, Závod zvislého dopravného značenia, Závod 

doprava a Závod stavebných činností. 

Ďalším úsekom je technický úsek zodpovedný za fungovanie všetkých 

náleţitostí, ktoré sa týkajú správy budovy, určenej k prenájmu, a fungovania 

informačného systému. 

4.2.2.4 Systémy
31

 

V spoločnosti SATES sú uţ časom zabehnuté systémy práce, podľa ktorých firma 

funguje uţ dlhší čas. Pri vykonávaní svojej činnosti vyuţíva účtovnícky a finančný 

systém Money S3 ako podporu pre procesy, ktoré sa odohrávajú vo vnútri spoločnosti. 

Za zmienku tieţ stojí osobitý spôsob komunikácie v rámci spoločnosti, ktorý sa 

v kaţdom podniku vyvíja od jej zrodu. V spoločnosti SATES je komunikácia zaloţená 

a kopíruje organizačnú štruktúru a prihliada k jedinečnosti kaţdého zúčastneného 

článku. 

4.2.2.5 Spolupracovníci
32

 

V organizácia sa delí na niekoľko stupňov vykonávania činnosti. Počiatočným článkom 

sú pracovníci výroby a údrţby. Týchto pracovníkov priamo riadi niţší manaţment, 

                                                 
30

 BAČÍK, M. Návrh internetového obchodu pre firmu SATES a. s. Povaţská Bystrica. 2009. s. 35. 
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ktorého úlohou je hlavne kontrola práce pracovníkov a príprava podkladov a technické 

zabezpečenie výroby. Nad niţším manaţmentom sa kompetentne nachádza stredný 

manaţment, ktorý rozdeľuje prácu, koordinuje projekty a zabezpečuje zákazky a prácu 

pre firmu. Na najvyššej pozícii sa nachádza top manaţment, ktorého úlohou je 

vytváranie dlhodobej stratégie, reprezentácia firmy, vytváranie vzťahov z ostatnými 

podnikateľskými subjektmi a celková koordinácia firmy v snahe udrţania smerovania 

na zvolené ciele. 

V súčasnosti sú zamestnanci v podniku primerane vyťaţení a skladba 

podnikovej štruktúry je vyváţená. Je však moţné, ţe ak by sa našiel kvalitný  personál, 

niektoré pozície by mohli byť doplnené, čo by prinieslo mierne zvýšenie efektivity. 

4.2.2.6 Štýl
33

 

Primárnym cieľom vrcholového manaţmentu spoločnosti je zabezpečiť kvalitný 

produkt a spokojnosť zákazníka. Manaţment sa zúčastňuje na dianí vo firme, má 

prehľad o prebiehajúcich aktivitách spoločnosti a primeraným spôsobom ich koriguje 

v záujme efektívneho fungovania podniku ako celku. 

Počas fungovania sa v podniku vytvorila špecifická atmosféra spolupráce 

jednotlivých zamestnancov a formovali sa mnohé vzťahy. V jednotlivých tímoch 

prevláda a je podporovaná atmosféra spolupráce. V niektorých tímoch je však moţné 

nájsť taktieţ určité sklony ku konkurovaniu si a súťaţivosti. Toto správanie nie je 

nijakým spôsobom potlačované, pokiaľ neprerastie primerané medze únosnosti. 

Celkovo sa v podniku vyskytujú efektívne fungujúce skupiny, ktoré sú schopné 

vykonávať pridelenú činnosť. 

4.2.2.7 Skúsenosti 

„Firma SATES podniká v niekoľkých odvetviach, preto je potrebné, aby obsiahla široké 

spektrum schopností. Zamestnáva a vychováva zručných odborníkov, ktorí sú prínosom 

pre fungovanie podniku.“
34
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Z pohľadu obchodovania na kapitálových a komoditných trhoch má spoločnosť 

reálne, avšak veľmi malé a negatívne skúsenosti. Medzi zamestnancami a vedením však 

existuje potenciál správneho a úspešného riadenia takejto finančnej činnosti, ktorá by 

mohla byť zaradená medzi základné činnosti podnikania spoločnosti SATES. 

Samozrejme, to si vyţaduje potrebné základné zaškolenie v oblasti burzového 

obchodovania, individuálne odhodlanie manaţmentu spoločnosti, trpezlivosť 

a neochvejnú mentálnu silu pri finančnom a rizikovom manaţmente. 

4.2.2.8 Zhodnotenie 7S 

Analýza sústavy 7S naznačuje, ţe spoločnosť SATES sa v poslednom období svojho 

podnikania musela aj interne prispôsobiť novým trhovým podmienkam, upravovať svoj 

smer a vylepšovať stratégiu. Firma svojim podnikaním dokazuje, ţe je zavedenou 

firmou na trhu s potrebnou dávkou flexibility a je schopná fungovať nie len v obdobiach 

prebytkov pracovných príleţitostí, ale aj v podmienkach krízy. 

4.2.3 Analýza všeobecného okolia SLEPT 

Analýza SLEPT celkovo skúma okolie danej firmy z pohľadov, ktoré sú potrebné na 

ohodnotenie postavenia firmy na trhu a jej zasadenia do celkového kontextu 

poţadovaného trhu. 

V prípade spoločnosti SATES sa analýza všeobecne zameriava predovšetkým na 

slovenský trh so smerovaním na obchodovanie na kapitálových a komoditných trhoch. 
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4.2.3.1 Sociálne faktory 

„Firma vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenska. Zameriava sa hlavne na 

prácu pre obce, kraje (Vyššie územné celky) a štát, pričom väčšia časť príjmov 

pochádza z polohy západnejšie od miesta sídla firmy.“
35

 

V období proklamovanej hospodárskej krízy, ktorá trvá uţ od roku 2008, sa 

nezamestnanosť na Slovensku začala zvyšovať. Ľudia majú čoraz väčší problém nájsť 

zodpovedajúco ohodnotenú pracovnú pozíciu vo vlastnom odbore a firmy majú problém 

nájsť kvalitných ľudí a ešte väčší problém zabezpečiť prácu pre všetkých ľudí, ktorých 

pred rokom 2008 zamestnávali. 

Táto skutočnosť sa na firme SATES odzrkadlila aţ s určitým oneskorením, 

keďţe po roku 2008 vypracovávala zákazky dohodnuté v danom roku 2008 alebo skôr. 

4.2.3.2 Legislatívne faktory 

V oblasti obchodovania na kapitálových a komoditných trhoch je legislatíva jasne daná 

a ustálená. Cenné papiere a obchodovanie s nimi je povaţované za beţný finančný 

majetok. 

Z pohľadu Zákona o dani z príjmov Slovenskej republiky § 8 odstavec 1 

písmeno e, obchodovanie na kapitálových a komoditných trhoch a prípadný príjem 

z tejto činnosti, patrí medzi ostatné príjmy.
36

 Podľa § 4 toho istého zákona je tieţ moţné 

sa uchádzať o oslobodenie od dane z príjmu v prípade, ţe doba medzi nákupom 

a predajom cenného papiera presiahla 3 roky.
37

 

4.2.3.3 Ekonomické faktory 

V súčasnosti prechádza celá svetová ekonomika problémami spojenými práve 

s finančnými produktmi, derivátmi finančných produktov a obrovským a stále 
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narastajúcim dlhovým zaťaţením celých krajín. Nárasty HDP sú, mierne povedané, 

všeobecne nestále v celej Európskej únii
38

 a potrebnú hranicu ekonomického rastu , 

aspoň 3 aţ 4 %, väčšina krajín nedosahuje. 

Táto situácia recesie, samozrejme, hlboko ovplyvňuje aj dianie na Slovensku. 

Aktivita súkromného sektora klesá
39

 a verejný sektor pravdepodobne nedokáţe 

vynahradiť túto aktivitu. 

Z tohto dôvodu je moţne očakávať dlhodobo nestabilnú situáciu, čo môţe 

potenciálne prispievať k úspešným špekuláciám na kapitálových a komoditných trhoch. 

4.2.3.4 Politické faktory 

Len nedávno na Slovensku prebehli predčasné voľby do parlamentu potom, čo sa pre 

nezhodné názory na európsku politiku rozpadla vláda zloţená zo 4 stredo-pravicových 

strán. 

V priebehu dvoch rokov sa predchádzajúca vláda snaţila o stabilizáciu situácie 

spôsobenej krízou. Tento cieľ sa jej nepodarilo naplniť. Pozitívnou činnosťou bolo 

aspoň obmedzenie miery korupcie v krajine voči predchádzajúcej vládnej garnitúre. 

Po parlamentných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2012 sa 

vlády ujala len jedna stredo-ľavicová strana SMER, ktorá viedla vládu uţ v období 2006 

aţ 2010. 

Situácia sa nedá označiť za stabilnú. Štátne finančné rezervy sú nízke a dlh 

krajiny narastá. Národný súkromný sektor sa bude pravdepodobne musieť vlastnými 

silami skonsolidovať a hľadať nové príleţitosti na podnikanie a rozvoj. 
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4.2.3.5 Technologické faktory 

Všeobecne je firma veľmi dobre technologicky vybavená na typ produkcie, ktorú 

v súčasnosti prevádzkuje, teda zvislé a vodorovné dopravné značenie a stavebné 

činnosti. 

Úroveň výskumu a jeho podpora je v daných oblastiach veľmi nízka a vo 

všeobecnosti platí, ţe technológie sa po určitom čase preberajú z vyspelejších krajín. 

V prípade obchodovania na kapitálových trhoch je situácia obdobná, takţe 

Slovenská republika je aţ druhotným cieľovým trhom technológií pochádzajúcich zo 

zahraničia. V oblasti obchodovania pomocou elektronických zariadení je, samozrejme, 

vývoj technológií omnoho rýchlejší a taktieţ cykly, v ktorých prichádzajú nové 

technológie sú oveľa kratšie, rádovo mesiace aţ jeden rok. 

Kaţdopádne je moţné konštatovať, ţe technológie potrebné na elektronické 

obchodovanie sú na Slovensku dostupné a ostáva na klientovi, či sa rozhodne pre 

tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa a brokera. 

4.2.4 Porterov model konkurenčného prostredia 

4.2.4.1 Zmluvná sila dodávateľov 

„Firma má v súčasnosti viacero stálych dodávateľov. Pri určitých druhoch tovarov 

a materiálov preferuje flexibilitu a snaţí sa vyberať dodávateľov podľa najlepších 

poskytnutých nákupných podmienok. U väčšiny nakupovaných materiáloch a tovarov 

sú náklady na zmenu dodávateľa nízke, pretoţe dodávateľov je spravidla veľké 

mnoţstvo. 

V prípadoch, kedy určitý obchodný artikel je dostupný v prevaţnej väčšine len 

od jednej alebo dvoch firiem (prípad dodávok reflexných fólií pre zvislé dopravné 

značenie spoločnosťou 3M), je firma nútená dojednávať špeciálne podmienky.“
40
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4.2.4.2 Zmluvná sila odberateľov 

Odberateľmi spoločnosti SATES je vţdy priamo alebo nepriamo štát. Z tohto dôvodu 

existuje len minimálny priestor akéhokoľvek vyjednávania, keďţe štát svoje zákazky 

zadáva dopredu formou verejných súťaţí. 

Malý priestor sa otvára v prípade, ak odberateľom firmy je súkromná 

spoločnosť, ktorá štátu dodáva nejaký produkt či sluţbu.  

Odberatelia sa delia na štát samotný, vyššie územné celky – regióny, obce, 

súkromné spoločnosti priamo naviazané na štátny sektor a od štátu nezávislé súkromné 

spoločnosti, ktoré tvoria menšiu časť zo všetkých odberateľov. 

4.2.4.3 Hrozba vstupu konkurencie na trh 

Pre vstup novej konkurencie do odvetvia dopravného značenia existujú značné 

technologické a kapitálové bariéry. Okrem technického a strojového vybavenia je 

potrebná znalosť technologických postupov a kvalifikovaná pracovná sila. 

Hrozbu vstupu nových konkurentov je moţné rozdeliť do dvoch kategórií. 

V prvej kategórii sa nachádzajú malé spoločnosti, ktoré práve vznikli alebo sa 

v minulosti okrajovo pohybovali v odvetví. Z dôvodu vstupných bariér nie sú schopné 

si zabezpečiť potrebné vybavenie na samostatnú výrobu, dokáţu však vykonávať 

obchodnú činnosť predaja a nákupu medzi súčasnými účastníkmi trhu. 

V druhej kategórii sa nachádzajú obrovské nadnárodné spoločnosti, ktoré chcú 

v rámci svojej korporácie poskytovať široké portfólio sluţieb a produktov kaţdého 

druhu. Takáto firma by však musela zabrať v rámci svojho rozširovania celý trh alebo 

aspoň jeho majoritnú časť. 

4.2.4.4 Hrozba substitučných výrobkov 

Dopravné značenie nie je moţné skutočne hovoriť o substitučných výrobkoch alebo 

sluţbách, keďţe dopravné značenie je časom overeným a univerzálnym riešením 

informačného systému. 
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Kaţdý výrobok a sluţba v odvetví je zaopatrený certifikátom alebo iným 

osvedčením, ktoré garantuje jeho kvalitu. Na kaţdý nový výrobok vstupujúci na trh je 

najprv potrebné získať osvedčenie. 

V odvetví neexistuje ani tak hrozba substitučného výrobku, ako hrozba 

substitučných technológií, keďţe aj dopravné značenie a dopravné systémy podliehajú 

rýchlemu technologickému rozvoju. Substitučnej technológii sa však trh dokáţe rýchlo 

prispôsobiť a v prípade skutočného prínosu aj efektívne adaptovať, získať certifikát na 

konkurenčnú technológiu alebo danú technológiu rozšíriť na trh. 

4.2.4.5 Rivalita medzi konkurentmi v odvetví 

Rivalita v odvetví z dôvodov hospodárskej krízy eskaluje. Kaţdý účastník trhu tlačí na 

zvyšovanie efektivity, pretoţe práce je v danom období menej. 

Celková nálada sa odvíja od prostriedkov putujúcich do odvetvia a počtu 

konkurencieschopných spoločností na trhu. 

Počas období priaznivých podmienok vznikajú rôzne spolupráce a dohody 

v rámci odvetvia a celkovo na trhu panuje zdravá rivalita. Pri nepriaznivej situácii sa 

kaţdý snaţí zachrániť hlavne sám seba a zabezpečiť svoje preţitie. Preto môţu vznikať 

tendencie porušovať dohody a jednať na vlastnú päsť. 

4.2.5 Analýza SWOT 

Analýza SWOT v sebe spája všetky vykonané analýzy a sumarizuje fakty o spoločnosti 

na jednom mieste. Tak je moţné sa dostať do pozície nadhľadu a s odstupom riešiť 

situáciu a objavené problémy. 

Spoločnosť SATES sa, ako kaţdá iná, v čase vyvíja a rozvíja. Niektoré pozitíva, 

javy a problémy však so spoločnosťou idú neustále. 

4.2.5.1 Silné stránky 



 

43 

 Naviazanosť na štátny sektor 

 Stabilné finančné postavenie 

 Zavedené postupy, skúsenosti a znalosti 

 Silná základňa zamestnancov 

4.2.5.2 Slabé stránky 

 Naviazanosť na štátny sektor 

 Mediálna propagácia 

4.2.5.3 Hrozby 

 Nedostatok príleţitostí uplatnenia z dôvodu hospodárskej krízy 

 Stagnácia ekonomiky 

 Nedostatok práce pre zamestnancov 

 Sezónnosť prác 

 Vstup nadnárodnej konkurencie na trh 

 Nepokojné konkurenčné vzťahy počas hospodárskej krízy 

4.2.5.4 Príleţitosti 

 Výstavba nových úsekov ciest a diaľnic 

 Výskum a vývoj v oblasti dopravného značenia 
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 Euro projekty 

 Investície mimo odvetvie 

 Obchodovanie na svetových burzách 
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5 Vlastné návrhy riešenia, prínos návrhov riešenia 

Teoretická a analytická časť práce sa zameriavali na uvedenie do problematiky 

obchodovania na kapitálových a komoditných trhoch a do situácie akciovej spoločnosti 

SATES. 

Vlastné návrhy riešenia v prvej časti predstavujú návod, ktorý môţe slúţiť ako 

sprievodca pri postupe od myšlienky obchodovať na burze aţ po vstup do kolobehu 

obchodovania, získavania skúseností z reálneho trhu a vytváranie profitu. 

Druhá časť prináša kompletný popis vývoja indikátora, ktorý slúţi ako vstupná 

stratégia na burzu komoditných – futures, devízových alebo akciových investícií. 

Vstupná stratégia je len časťou celého obchodného systému, predstavuje však prvý 

dôleţitý krok úspešného obchodovania a kritický krok pri vytváraní automatického 

obchodného systému. 

5.1 Postupy obchodovania na kapitálových a komoditných trhoch 

5.1.1 Upozornenie na úvod a reálne skúsenosti 

Obchodovaním s komoditami či akciami podstupujete reálny risk finančnej straty. 

Okrem toho, ţe brokeri sprostredkovávajú obchodovanie na burzách, hľadajú 

tieţ klientov, ktorým by svoje sluţby ponúkali. Nie je preto prekvapením, ak sa nejaká 

osoba nachádza v obchodnom registri a stojí za touto osobou skutočný kapitál, ţe sa 

skôr, či neskôr v telefóne ozve niekto, kto ponúka zaručenú investíciu. 

Taká ponuka znie viac neţ lákavo a presne k tomuto účelu aj slúţi – nalákať 

a získať nového klienta. Toto konanie samo o sebe nie je vôbec zlé, hlavný problém 

spočíva v neznalosti obchodovania na burzách a nedostatočné vzdelanie v tejto oblasti. 

Potenciálny klient, v prípade ak nemá dostatočné predchádzajúce skúsenosti 

s obchodovaním na burze, je nepripravený podstupovať risk predkladaných rozhodnutí. 
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Takáto osoba tieţ často nedokáţe primerane posúdiť váţnosť vykonávaných 

rozhodnutí. Je to prevaţne z dôvodu deficitu analogických situácií v reálnom ţivote. 

V tomto prípade je moţné, pre vytvorenie predstavy, prirovnať obchodovanie na burze 

ku kritickým ţivotným situáciám, ako je skrachovanie podnikania, prírodná katastrofa, 

smrť v rodine, narodenie dieťaťa, či výhra v lotérii. Takéto situácie sa v ţivote človeka 

neopakujú často a je nemoţné sa od nich emočne a mentálne oprostiť. 

Začať obchodovať so ţivotnými úsporami alebo kapitálom niekoho iného sa 

nedá definovať ako riskovanie, pretoţe sa jedná o hazard. Pri obchodovaní na burze 

môţe človek stratiť celú investovanú sumu a v prípade nevedomosti, neopatrnosti alebo 

nešťastia i dokonca viac. V tomto sa obchodovanie na burze pre neskúseného investora 

môţe podobať práve na spomínané kritické situácie. 

Z týchto dôvodov je potrebné sa na takúto situáciu systematicky pripravovať a 

vkladať len a len prostriedky a kapitál, ktorý je moţné oţelieť. 

5.1.2 Výber časového rámca 

Existuje viacero moţností voľby, čo sa týka časového rámca obchodov. Ponúkajú sa tri 

hlavné moţnosti obchodovania: 

 Intradenné – všetky obchody prebiehajú v rámci jedného dňa 

 Denné – obchody ostávajú otvorené maximálne niekoľko dní 

 Pozičné – dlhodobé drţanie investícií 

Kaţdá z moţností ma svoje pre a proti. Časová náročnosť a poţiadavky na 

pozornosť klesajú od intradenného obchodovania, kedy je potrebné sa počas celého 

priebehu obchodovania plne sústrediť, cez denné obchodovanie, ktoré je typické tým, ţe 

je potrebné sledovať okrajovo jeho priebeh neustále, po pozičné, ktorému stačí raz 

denne venovať chvíľu času. 
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Ďalšími faktormi pri výbere časového rámca je nebezpečenstvo neočakávanej 

udalosti, počet príleţitostí na vstup na trh, ale aj pocit „pohody“ mimo obchodovania, 

teda prebiehajúce obchody v čase, kedy obchodník nevykonáva príkazy na burze alebo 

obchodné analýzy. 

Pre výber časového rámca je vhodné zostaviť jednoduché hodnotenie, ktoré 

vyhodnotí najvhodnejší časový rámec pre spoločnosť SATES. Kaţdý faktor, ktorý 

ovplyvňuje rozhodnutie, môţe byť pri type obchodovania ohodnotený hodnotami 1 aţ 

5, kde 5 je najlepšie hodnotenie. Tabuľka hodnotenia je zostavená podľa odpovedí 

vedenia firmy a ich preferencií pri interview. 

Tabuľka 5.1-1 Výber časového rámca 

 Intradenné 

obchodovanie 

Denné 

obchodovanie 

Pozičné 

obchodovanie 

Počet príleţitostí 5 4 2 

Časová náročnosť 2 3 4 

„Pohoda“  mimo obchodovania 5 1 2 

Potreba pozornosti 1 3 4 

Neočakávaná udalosť 4 3 2 

Vyhodnotenie 17 14 14 

Z tabuľky hodnotenia je jasné, ţe preferovanou voľbou je intradenné 

obchodovanie, ktoré je síce náročné na pozornosť a čas, ale firma je ochotná investovať 

do odborníka a postupne tieţ vyvíjať automatický obchodný systém, ktorý pravé časovú 

potrebu a náročnosť na pozornosť redukuje. 
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5.1.3 Výber trhu a obchodovaných investícií 

S prihliadnutím na skúsenosti a fakt, ţe spoločnosť SATES začína s obchodovaním, je 

potrebné vyberať trhy a obchodované investície, s ktorými firma bude na začiatku 

obchodovať, s obozretnosťou. 

Najvhodnejšími trhmi pre začiatočníka sú trhy, ktoré sú vysoko likvidné – bez 

problémov sa na trhu dá nakupovať a predávať za cenu stanovenú na trhu, a trhy 

s nízkou volatilitou – s malými cenovými výkyvmi. 

Portál Finančník.cz odporúča v začiatkoch sledovať malé mnoţstvo 

trhov (3 aţ 5) a priamo odporúča obchodovanie s futures komodít kukurice, cukru 

a dobytka.
41

 Z obchodovania indexov portál odporúča index e-mini S&P 500 Futures.
42

 

Ďalšie zdroje podporujú toto odporúčanie a obchodovanie spomínaných 

komodít
43

 alebo podporujú vystavanie obchodnej stratégie na elektronických e-mini 

trhoch.
44

 

Trhy, ktoré boli zvolené, sú kukurica, cukor, káva, dobytok a e-mini S&P 500. 

5.1.4 Vývoj obchodného systému 

Vývoj obchodného systému pozostáva z viacerých krokov, ktoré je potrebné poriadne 

overiť spätným testovaním – backtesting, a obchodovaním s virtuálnymi peniazmi – 

papertrading (alebo simulované obchodovanie). 

Na začiatok treba podotknúť, ţe neexistuje ţiadny systém, ktorý by bol len 

výnosový a nezaznamenával ţiadne straty. Znamená to, ţe straty sú neoddeliteľnou 

súčasťou systému a je potrebné sa s týmto faktom dopredu vyrovnať, pretoţe 

                                                 
41
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obchodníka neustále sprevádza. V sumári nie sú podstatné jednotlivé ziskové alebo 

stratové obchody, ale dlhodobá úspešnosť. 

Vývoj obchodného systému pozostáva z nasledujúcich fáz: 

1. Vstupná stratégia – signál pre začiatok obchodu 

2. Umiestňovanie STOP-LOSS – maximálna prípustná strata obchodu 

3. Výstupná stratégia – signál ukončenia pozície v obchode 

4. Finančný manaţment 

Ad. 1. Akokoľvek sa môţe zdať prvý bod – vstupná stratégia, najdôleţitejšia, 

faktom je, ţe vstupná stratégia tvorí len malú časť úspechu. Je to však prvý krok pri 

tvorbe obchodného systému, ktorý sa však nedá ţiadnym spôsobom obísť. Z tohto 

dôvodu sa táto práca zameriava práve na tento krok vývoja obchodného systému. 

Pre vývoj vstupnej stratégie bola zvolená technická analýza, ktorá sa zaoberá 

predikciou budúceho vývoja ceny trhu pomocou minulých a aktuálnych cenových 

pohybov. Keďţe na cenu a jej pohyb vplýva veľké mnoţstvo faktorov a cena vytvára 

veľké mnoţstvo formácií, ktoré je síce moţné popísať, ale ich správne pochopenie trvá 

dlhý čas. Z uvedených dôvodov bola zvolená technológia umelých neurónových sietí 

ako vyhovujúca na spracovávanie, vyhodnocovanie a predikciu ceny investície a výber 

vhodného okamţiku vstupu na trh. 

Ad. 2. Určenie prípustnej straty na obchod je kľúčová a kritická záleţitosť 

celého systému a rozhoduje o jeho úspešnosti alebo neúspešnosti. STOP-LOSS slúţi 

ako ochrana v prípade, ţe sa trh nevydá smerom, ktorým obchodník odhaduje. V takom 

prípade sa pri dosiahnutí stanovenej ceny príkazu STOP-LOSS obchod automaticky 

ukončí (napríklad, obchodník nakúpi 1 akciu za 52 USD a umiestni STOP-LOSS na 

hodnotu 50 USD; ak trh začne klesať, na hodnote 50 USD sa automaticky vykoná 

príkaz, ktorý obchod ukončí a obchodníka ušetrí ďalšej straty). 

Cenové pohyby sú často nevyspytateľné a aj v prípade, ţe sa trh vydá smerom, 

ktorý obchodník odhaduje, stále dochádza k cenovým výkyvom, ktoré môţu STOP-

LOSS aktivovať a obchodníka tak predčasne diskvalifikovať z trhu. Ak je STOP-LOSS 

príliš malý, obchodník riskuje, ţe ho trh „vyhodí“ skôr, ako sa vydá ktorýmkoľvek 
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smerom. Ak je STOP-LOSS príliš veľký, obchodník riskuje neúmernú stratu, ktorú si 

vzhľadom na veľkosť svojho kapitálu nemôţe dovoliť, alebo stratu, ktorá sa môţe 

negatívne podpísať na jeho psychike a narušiť disciplínu obchodovania. 

Z uvádzaných dôvodov zohráva metóda umiestňovania hodnoty STOP-LOSS 

dôleţitú úlohu a pri vývoji obchodného systému musí byť tomuto kroku venovaná 

zodpovedajúca pozornosť. 

Ad. 3. Výstupná stratégia je podobne dôleţitá, ak nie dôleţitejšia, ako vstupná 

stratégia. K tomuto kroku sa obchodník dostáva, keď vstúpi na trh a úspešne odhadne 

smer pohybu ceny.  

Opäť existuje riziko, ţe obchodník z trhu vystúpi príliš skoro a inkasovaný profit 

bude nízky. Je tieţ moţné, ţe obchodník zaváha, čaká príliš dlho, cena klesne alebo sa 

vráti na pôvodnú úroveň a obchodníkovi ujde zisk. 

Podobne ako na umiestňovanie hodnoty STOP-LOSS, tak aj na stratégii výstupu 

treba venovať adekvátnu pozornosť. Zanedbanie tejto fázy obchodu by mohlo neblaho 

ovplyvniť celkovú úspešnosť obchodného systému. 

Ad. 4. Striktný finančný manaţment obchodovania je vôbec najdôleţitejšia 

súčasť obchodného systému. Finančný manaţment počíta s pravdepodobnosťou 

vstupnej stratégie a tieţ, čo je dôleţitejšie, s pomerom risku a zisku (Risk/Reward Ratio 

RRR). 

Finančný manaţment je úzko previazaný s umiestňovaním hodnoty STOP-LOSS 

a s výstupnou stratégiou – priemerný výnos na obchod. Pomocou ochrany obchodu pred 

neprimeranou stratou je moţné kontrolovať podstupované riziko, čo je jediná veličina, 

ktorú v skutočnosti môţe obchodník ovplyvniť. 

Kaţdá súčasť obchodného systému musí byť otestovaná pomocou backtestingu 

a papertradingu – simulovaného obchodovania. Kým systém nepodstúpi spomínané 

testy a obchodník nezíska skúsenosť s obchodovaním na trhu (aspoň simulovanú), nie je 

moţné prejsť do ďalšej fázy, a teda k reálnemu obchodovaniu. 
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5.1.5 Reálne obchodovanie 

Reálne obchodovanie so skutočným kapitálom sa líši od simulovaného obchodovania 

hlavne v psychológii. Kým pri simulácii si je obchodník vedomý nereálnosti situácie 

a len malého alebo ţiadneho dopadu na realitu, v momente, keď obchodník začne reálne 

obchodovať, dopadá na neho ťaţoba emócií strachu, úzkosti a iných pocitov, ktoré 

dovtedy nemusel poznať. 

Práve s týmito faktormi býva najzloţitejšie sa vyrovnať a zároveň si udrţať 

neoblomnú obchodnú disciplínu, pretoţe akokoľvek náhodne môţe obchodovanie 

a vývoj cien na trhu vyzerať, skutočný úspech nie je zaloţený na šťastí ani náhodných 

rozhodnutiach, ale na postupnom stabilnom rozvoji. 

5.2 Indikátor Neural Commodity Signal – NCS 

Vstupná stratégia je jedným z dôleţitých krokov pri vývoji obchodného systému, bez 

ohľadu, či sa jedná o mechanický, diskrečný alebo automatický obchodný systém. 

Existuje mnoho návodov a rád, ako vstúpiť na trh. Jedným zo zaujímavých spôsobov je 

pouţitie umelých neurónových sietí, ktoré napodobňujú fungovanie biologických 

neurónov nachádzajúcich sa v mozgu. 

Medzi najjednoznačnejšie technické indikátory vstupu na trh patria indikátory 

semaforového typu. Takýto indikátor nezobrazuje priebeh trendu, silu trendu, ani 

tendencie trhu. Jediné, čo zobrazuje alebo označuje, sú miesta, kde je treba sledovanú 

investíciu nakupovať alebo predávať. Je moţné k takémuto indikátoru pouţiť prídavné 

indikátory, ktoré by jeho rozhodnutia mohli potvrdiť alebo vyvrátiť. 

Táto práca sa zameriava na vytvorenie práve spomínaného typu indikátora, ktorý 

je zaloţený len na dátach pouţívaných pre technickú analýzu a pouţíva ako svoj základ 

umelé neurónové siete. 
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5.2.1 Zloţenie 

Po dlhom a náročnom hľadaní a rozpravách o pouţiteľnosti umelých neurónových sietí 

(Artificial Neural Network - ANN) na predikciu na kapitálových trhoch, sa nakoniec v 

práci podarilo nájsť spôsob, ktorým by jednoduchá ANN mohla fungovať a generovať 

zmysluplné pouţiteľné výsledky. 

Keďţe sa jedná o prácu s veľmi jednoduchými neurónovými sieťami 

s jednoduchou štruktúrou a obmedzeným mnoţstvom dátových vstupov, je potrebné aj 

vstupy a výstupy voliť z ohľadom na tieto skutočnosti, a teda čo najjednoduchšie. 

Do práce bola zvolená dopredná ANN, ktorá je pouţívaná na popisovanie 

a vyhodnocovanie vzťahov medzi vstupmi a výstupmi. V systéme Matlab je táto sieť 

súčasťou neurónovej sady a má názov FITNET. 

Obrázok 5.2-1 Model siete fitnet 

(Zdroj: systém Matlab – NNToolbox) 

Túto sieť je moţné ďalej prispôsobovať počtom neurónov (na obrázku 3.2 – 1 

vidieť, ţe je pouţitá ANN s 15 neurónmi) v skrytej vrstve, počtom vstupov a výstupov, 

či výberom tréningovej funkcie. 
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Obrázok 5.2-2 Funkcia FIT pre výstupy 

(Zdroj: systém Matlab – NNToolbox) 

Ako tréningová funkcia ANN bola po testovaní zvolená funkcia s názvom 

TRAINCGP, ktorej celý názov znie Konjugovaná postupná spätná propagácia 

s aktualizáciou typu Polak-Ribiére. Podobné výsledky ako TRAINCGP poskytovala 

i tréningová funkcia TRAINOSS a predvolená funkcia TRAINLM. Výsledky 

niektorých funkcií je zaujímavé sledovať, keďţe napríklad produkujú opačné ako 

poţadované výsledky. Tento jav je zaujímavý hlavne z dôvodu, ţe stačí prispôsobiť 

rozhodovaciu funkciu a ANN produkuje poţadované výsledky. 

5.2.1.1 Výstupy neurónovej siete 

Na to, aby bolo moţné kvalitne natrénovať ANN, je potrebné poskytnúť kvalitné 

cieľové dáta. Problém spočíva v skutočnosti, ţe takéto dáta nemusia byť dostupné 

v prostredí, kde je nedostatočná variabilita údajov tak, ako v technickej analýze. 

V technickej analýze sa pouţívajú len široko dostupné aktuálne a historické údaje 

s veľmi obmedzenou rôznorodosťou. 
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Dostupné údaje predstavujú 4 rôzne ceny (otváracia, najvyššia, najniţšia 

a uzatváracia) zvoleného časového rámca a obchodované objemy investície. Prekvapivo 

si len s takýmto úzkym výberom dát dokáţe technická analýza vystačiť. 

V prípade vytváranej ANN bolo potrebné voliť výstup, ktorý by bol dostatočne 

univerzálny na to, aby popisoval ţiadaný cieľ. Cieľom je v tomto prípade predikcia 

budúceho smeru trhu, tzv. trend. 

Z tohto dôvodu bol v práci vyvinutý program Output Signal (slovensky 

Výstupný signál), ktorý je moţné nájsť na priloţenom nosiči pod názvom 

OutputSignal.m. 

Tento program je zodpovedný za spätné vyhodnocovanie pohybov ceny tak, ţe 

pri svojom priebehu hodnotí, či cena v internom sledovanom období dosiahla 

minimálneho stanoveného cieľového profitu. Ak táto cena bola dosiahnutá, hľadá 

program spätne pohyby ceny, ktoré by mohli potenciálnu pozíciu ohroziť. Tento krok je 

moţné popísať pri normálnom priebehu obchodovania ako umiestnenie hodnoty STOP-

LOSS. Ak sa spätne STOP-LOSS aktivuje, pohyby ceny nie sú vyhodnotené ako trend. 

Ak pohyby ceny dosiahnu cieľový profit a STOP-LOSS nie je aktivovaný, 

program vyhodnotí pohyby ceny ako trend – býčí alebo medvedí. Tieto údaje 

predstavujú cieľové hodnoty neurónovej siete, sú to hodnoty, ktoré chce obchodník 

dosiahnuť alebo aspoň o takýchto pohyboch vedieť. 
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Obrázok 5.2-3 Histogram chýb výstupov ANN 

(Zdroj: systém Matlab – NNToolbox) 

5.2.1.2 Vstupy neurónovej siete 

Na výber vstupných hodnôt ANN bolo potrebné klásť mimoriadny dôraz, keďţe tieto 

hodnoty predstavujú základ celého učenia. 

Tento jav je moţné prirovnať k výučbe ţiakov prvej triedy na základnej škole. 

Takýto ţiak má síce dostupnú neporovnateľnú kapacitu jednej z najzloţitejších, 

najdômyselnejších neurónových sietí, je však potrebné mu informácie podávať 

v jednoduchých štruktúrach, ktoré dokáţe pochopiť. 

Obdobne sa správa aj ANN. Taktieţ potrebuje „pochopiť“ vzťahy medzi 

vstupmi a výstupmi. Je, samozrejme, moţné ANN poskytnúť obrovské mnoţstvo 

údajov, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia. Ich triedenie však kladie veľké poţiadavky na 

štruktúru danej siete, jej kapacitu a tieţ na čas potrebný na spracovanie takýchto údajov. 

V prípade tejto práce nebolo moţné konštruovať štruktúry, ktoré by boli takto 

časovo náročné, hlavne z dôvodu, ţe spoločnosť SATES si zvolila intradenné 

obchodovanie. Takéto obchodovanie často vyţaduje rozhodovanie v priebehu sekúnd, či 
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minút. To znamená obmedzené časové prostriedky na analýzu a vyhodnocovanie 

a zloţitá štruktúra v takomto prípade neprichádza do úvahy. 

Obrázok 5.2-4 Regresia tréningu vstupov a výstupov 

(Zdroj: systém Matlab – NNToolbox) 

Po testovaní vstupov systémom pokus omyl a vyhodnocovaní regresií 

vytvorených a chýb takýchto ANN, ostal výber vstupu ANN na jednom 

z najjednoduchších moţných riešení. Tento vstup však so spomínaním výstupom 

produkoval najlepšie výsledky zo škály všetkých testovaných jednotlivých, či 

mnohonásobných vstupov. 

Jediným vstupom ANN pre túto prácu ostal prírastok ceny v porovnaní 

s predchádzajúcim cenovým pohybom vyjadrený v percentách. Tento údaj je moţné 

vyjadriť vzťahom: 

, 
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kde  je pomerná zmena, t je čas a P predstavuje cenu investície. 

5.2.2 Pouţitie 

Tak ako uţ v predchádzajúcich kapitolách bolo spomínané, práca vytvára indikátor 

semaforového typu, ktorého pouţívanie je jednoznačné. Tento indikátor ďalším 

spracovávaním výstupov z ANN generuje signály, ktoré značia moment, ktorý bol 

vyhodnotený ako vhodný na nákup alebo vstupný predaj (predaj na krátko) investície. 

Obrázok 5.2-5 Ukáţka prehnaného pouţitia indikátorov 

(Zdroj: systém qtstalker; open-source aplikácia pre unixové systémy) 

K takémuto indikátoru je často potrebný pomocný indikátor, ktorý by 

potvrdzoval správnosť rozhodnutia. Pre spoluprácu s NCS by mohli byť vhodné 

indikátory ADX, ktorý vyhodnocuje silu nastúpeného trendu, alebo komplexné kĺzavé 

priemery. Ďalšiu moţnosť ako doplnkový indikátor môţe predstavovať jeden 

z mnohých oscilátorov, ktoré naznačujú podhodnotený a nadhodnotený stav trhu. Medzi 

takéto sa radia CCI, RSI, William %R a mnoho ďalších. 
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5.2.3 Testovanie 

Z dôvodu názornosti boli volené, čo najjednoduchšie testovacie podmienky, ktoré však 

aspoň čiastočne zodpovedajú realite a skutočnému obchodovaniu. 

Prvou vstupnou podmienkou, ktorá vstupuje pri obchodovaní do hry je ochrana 

pred stratou – STOP-LOSS. Pre testovacie účely je STOP-LOSS fixne stanovený na 

hranicu 3 %. Následne, od voľby umiestnenia hodnoty STOP-LOSS, sa odvíja 

umiestnenie cieľového profitu, ktoré je opäť fixne stanovené. Na rozdiel od ochrany 

pred stratou, cieľový profit je dvojnásobný a umiestnený na hranici 6 %. V reálnych 

podmienkach je beţné, ţe ako STOP-LOSS, tak aj cieľový profit sú v prípade 

priaznivého vývoja pohyblivé hodnoty, ktoré podľa vţdy určených pravidiel kopírujú 

pohyby ceny. 

Spomínané hodnoty STOP-LOSS a cieľový profit (PROFIT TARGET) sú tieţ 

dôleţité z pohľadu ukazovateľa RRR – Risk/Reward Ratio, čiţe Pomer risku a výnosov. 

Tento pomer zachytáva a kontroluje jedinú veličinu, ktorú skutočne môţe sám 

obchodník meniť. RRR, v prípade tejto práce a hraníc uvádzaných v odseku vyššie, 

predstavuje hodnotu RRR = 3:6 = 1:2. Toto znamená, ţe v kaţdom obchode systém 

riskuje, napríklad 100 USD, ale poţaduje výnos 200 USD. 

Aj napriek dostupnosti kompletných intradennych údajov z burzy CBOT 

z obdobia od konca roka 2011 do konca prvého štvrť roka 2012, boli z hľadiska 

dostupnosti a jednoduchosti prístupu na testovanie, zvolené dáta z portálu Yahoo 

Finance z burzového trhu NASDAQ. Aj napriek tomu, ţe sa jedná o akcie a nie 

o komodity, ani meny, pre testovacie účely by dané dáta mali poslúţiť rovnako dobre. 

Systém testovania pouţíva iba jednoduchú logiku bez dodatočných úprav 

a aplikovaných ochrán pred neočakávanými, neefektívnymi a nerozpoznateľnými 

situáciami. 
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Celé testovanie sa odohráva na dennom časovom rámci. Obdobie testovania sa 

datuje od konca roka 2011 aţ do súčasnosti. 

  

Obrázok 5.2-6 Ukáţka „otočeného“ plnenia príkazov 

(Zdroj: systém Matlab; vývojové prostredie) 
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5.2.3.1 Vplyv regresie 

Z testovania vyplýva, ţe faktorom, ktorý určuje mieru úspešnosti ANN pri určovaní 

momentu vstupu je regresia tréningu vstupov a výstupov. Systémy s mierou regresie 

v rozmedzí 20 – 35 % vykazujú stále výsledky, ktoré však dosahujú veľmi nízku mieru 

návratnosti. Avšak tak ako nie sú tieto investície ziskové, tak v prípade, keď sa vymknú 

kontrole, generujú len veľmi malú prípadnú stratu. Zisk i straty v takýchto prípadoch 

nepresahujú dlhodobo 10 %. 

Investície s regresiou medzi 35 – 55 % generujú nestále výsledky. V prípade, ak 

je obchodný systém dobre nastavený, väčšina investícií generuje zisk alebo minimálnu 

stratu. Investícií, ktoré dosiahnu takúto úroveň regresie je prevaha. 

Veľmi zaujímavú skupinu investícií tvorí skupina investícií dosahujúca regresiu 

vstupov a výstupov za hranicou 55 %. V backtestingu sa vyznačujú stabilitou 

a vysokými výnosmi na úrovni 30 – 80 %. 

Obrázok 5.2-7 Ďalšia „pokazená“ investícia 

(Zdroj: systém Matlab; vývojové prostredie) 
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Extrémnou skupinou sú investície s regresiou blíţiacou sa k 70 %. Takéto 

investície dokáţu nadeliť aţ 5-násobné zhodnotenie investovanej sumy. Zároveň však 

systém v predvolenom nastavení dokáţe spôsobiť neúnosné straty a zníţiť tak celkový 

výsledok dlhodobého obchodovania. Takéto investície s vysokou úrovňou regresie však 

predstavujú výzvu, keďţe problémom v takomto prípade býva, ţe obchodný systém 

posiela investíciu „opačným smerom“, tzn. nakupuje, keď má nakrátko predávať 

a predáva, keď má kupovať. 

Ďalším neobyčajným postrehom je fakt, ţe investície inklinujú k určitej úrovni 

regresie. Opakovane testované investície akcií opakovane dosahovali podobných 

hodnôt. To by mohlo naznačovať na určitý poriadok, lineárnu alebo nelineárnu 

závislosť v pohybe cien takýchto investícií. 

Obrázok 5.2-8 Ukáţka investície s vysokou úrovňou regresie (nad 65 %) 

(Zdroj: systém Matlab; vývojové prostredie) 
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5.2.3.2 Záznamy 

Dôleţitým údajmi nie sú subjektívne dojmy z testovania, ale objektívne záznamy javov 

a udalostí, ktoré nastali. Preto je moţné v prílohe nájsť záznamy z niekoľkých testovaní. 

Obchoduje sa vţdy práve jedna jednotka akcie a je sledovaný relatívny výnos 

v percentách. Tieţ sa zaznamenáva priemerný výnos všetkých investícií v danej 

skupine. 

Obrázok 5.2-9 Záznam testovania investícií 

(Zdroj: systém Matlab; vývojové prostredie) 
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5.2.4 Nasadenie 

Vzhľadom na to, ţe vstupná stratégia je tvorená s prihliadnutím na jej celkovú 

robustnosť a univerzálnosť, aj pouţitie vytváraného nástroja by malo byť všeobecné 

a nezávislé od výberu burzy, či trhu. 

Kritickou úlohou nie je testovanie indikátora pomocou backtestingu, ale 

pomocou simulovaného obchodovania v reálnom čase s reálnymi produktmi. Bez 

absolvovania a úspešného zvládnutia kroku, ktorý sa tieţ nazýva papertrading, nie je 

moţné ďalej pokračovať s vývojom s úmyslom obchodovania na burze so skutočnými 

finančnými prostriedkami. 

5.2.4.1 Spustenie programov v systéme Matlab 

Kľúčovou časťou diplomovej práce sú programované súčasti vyvíjaného obchodného 

systému. Tento systém obsahuje: 

 NCS – hlavný program so sprievodcom 

 BacktestNCS – vykonáva backtesting a konštruuje grafy 

 MOVEST – predprogramovaná umelá neurónová sieť 

Pomocné kniţnice: 

 DeltaPrice – výpočet prírastkov časových radov 

 OutputSignal – konštrukcia výstupov pre ANN 

Externé kniţnice: 
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 StockQuoteQuery
45

 – nástroj na získavanie dát z burzy NASDAQ pomocou Yahoo 

Finance 

 TATOOL
46

 – Nástroje technickej analýzy 

Aby bolo moţné pracovať s vytvoreným programom, je potrebné mať 

nainštalovaný systém MATLAB, verziu R2011a alebo vyššiu. Program bol vyvinutý 

a testovaný na tejto verzii. 

Program obsahuje externé kniţnice a je zloţený z viacerých súborov. Aby 

Matlab dokázal s týmito súbormi pracovať, je potrebné zaradiť pracovnú zloţku 

programu diplomovej práce do pracovných sietí systému Matlab. Tento úkon začína 

otvorením poloţky hlavného menu File a pokračuje voľbou Set Path. Otvorí sa okno 

s pracovnými cestami systému Matlab. V tomto okne úkon pokračuje voľbou Add with 

Subfolders, vyskočí ďalšie okno, kde je potrebné zvoliť zloţku uloţenia diplomovej 

práce, následne OK. Ďalej uţ len stačí kliknúť na voľbu Save a zavrieť okno voľbou 

Close. 

Po dokončení tejto fázy je program funkčný a pripravený na pouţitie. Pre 

spustenie stačí do príkazového riadka napísať NCS. 

5.3 Zhodnotenie a prínosy práce 

Vlastné návrhy riešení detailnejšie rozoberajú moţnosti vyuţitia umelej inteligencie pre 

podporu na kapitálových, komoditných a devízových trhoch. Predostierajú a popisujú 

postup, ktorým by sa akciová spoločnosť SATES ako obchodník na svetových burzách 

mala uberať, aby dosiahla zhodnotenia svojho kapitálu formou finančných investícií. 

Práca je jedným z prvých krokov k obchodovaniu na burze. Ak však chce firma 

v nastolenom smere pokračovať, je nevyhnutné podstúpiť ďalšie kroky na ceste 

                                                 
45

 BOLDIN, Michael. STOCK QUOTE QUERY [program]. MATLAB Central, 2003-10-19, 2007-02-20 

[cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/4069 
46

 GODDARD, Phil. Technical Analysis Tool [program]. MATLAB Central, 2006-03-29, 2011-04-10 

[cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10573-technical-

analysis-tool 
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k fungujúcemu obchodnému systému a úspešnému obchodovaniu a investovaniu na 

svetovej burze. 

Základným prínosom tejto práce je vyriešenie prvého problému na dlhej ceste 

k vlastnému a vyhovujúcemu obchodnému systému. Práca tieţ jasne ukazuje smer 

ďalšieho postupu a vyzýva k úzkej spolupráci medzi autorom a spoločnosťou SATES 

pri postupe v problematike obchodovania na svetových trhoch. 
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6 Záver 

Táto práca rozoberá problematiku obchodovania na svetových kapitálových, 

komoditných a devízových burzách s cieľom vstúpiť na tieto trhy, investovať 

a likvidným spôsobom zhodnotiť kapitál získaný vlastnou činnosťou. 

Manaţment firmy vyslovil rozhodnutie, ţe sa chce vydať týmto smerom 

a venovať pozornosť aj činnosti obchodovania na svetových burzách. Tým chce 

ochrániť svoje prostriedky, ktoré dlhodobo nadobúdal pred nečinnosťou a stratou 

hodnoty. 

Práca popisuje spôsob, akým je moţné sa prepracovať k obchodovaniu na 

burzách. Podáva postupný návod, ako aj teoretický základ, k problematike. Práca tieţ 

predostiera problém vytvorenia efektívneho obchodného systému, ktorý vyhovuje jeho 

pouţívateľovi a priebeţne mu prináša potrebné vedomosti, skúsenosti a zručnosti 

potrebné na úspešné investovanie na svetových burzách. Prechod od myšlienky 

k realizáciám na trhu by mal byť pozvoľný a v čase dostatočne rozloţený na to, aby si 

obchodník s odstupom dokázal svoj postup kriticky analyzovať. 

Hlavnou náplňou tejto práce je vytvorenie stratégie vstupu na trh s vyuţitím 

podpory umelej inteligencie. V tejto práci sú v najväčšej miere vyuţívané neurónové 

siete, pomocou ktorých práca konštruuje vlastný technický ukazovateľ ako nástroj pre 

analýzu a hodnotenie trhu a následný vstup do investičnej pozície. 

Vytvorenie vstupnej stratégie je len malým krokom k vytvoreniu fungujúceho 

obchodného systému, je to však prvý krok, ktorý musí obchodník spraviť, aby sa mohol 

posunúť ďalej. 

Kroky, ktoré nasledujú sú postupne náročnejšie. Ďalšou výzvou po vytvorení 

stratégie je vytvorenie stratégie ochrany pred neočakávanými stratami pri investovaní 

a obchodovaní. Tento krok je nasledovaný ďalším krokom, ktorým je pre zmenu 

výstupná stratégia. Obchodníkovi sa podarilo vstúpiť na trh, udrţať sa na ňom, a aby 

jeho prítomnosť na trhu mala zmysel, je potrebné s investície získať výnos. 
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Akokoľvek sa môţu všetky predchádzajúce kroky zdať dôleţité, stále sú len 

malou časťou systému, nad ktorým stojí finančný manaţment, zvládanie a manaţment 

risku a ovládnutie vlastnej psychiky. 

Svet obchodovania na svetových burzách je plný dobrodruţstva a lákadiel na 

kaţdom rohu. To je aj Las Vegas, a preto hlavnou poţiadavkou na obchodníka ja 

disciplína a psychická stabilita v obchodovaní. Aj obchodovanie na burze môţe človeka 

zničiť a zruinovať. Môţe tieţ človeka spraviť lepším a duchovne a finančne bohatším. 
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Zoznam pouţitých skratiek 

Skratka Vysvetlenie 

ANN Umelá neurónová sieť, angl. Artificial Neural Network 

BCPB Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 

CCI technický indikátor, angl. Commodity Channel Index 

MA kĺzavý priemer, tieţ SMA, EMA, WMA, TMA a iné 

MQL MetaQuote Language 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations; burzový trh NASDAQ 

NCS semaforový indikátor vyvinutý v tejto práci, angl. Neural 

Commodity Signal 

RRR Pomer risku a výnosov, angl. Risk/Reward Ratio 

VDZ Vodorovné dopravné značenie 

ZDZ Zvislé dopravné značenie 

 



 

 

Prílohy 

Príloha A – Záznamy z testovania obchodovania akcií 

pomocou NCS 

Záznam č. 1 

Neural Commodity Signal - NCS 

  

Jednotlivé symboly je možné nájsť na Yahoo Finance. 

  

Zadajte symbol požadovanej akcie (prázdny vstup vyberie určitý 

počet náhodných symbolov):  

Zadajte počet symbolov, ktorý chcete spracovať: 30 

Zadajte dĺžku sledovaného obdobia (v dňoch; odporúčaná hodnota 

minimálne 200):  

Prázdne obdobie. Použije sa predvolená hodnota. 

Zadajte dĺžku obdobia vynechaného pred dnešným dňom (v dňoch; je 

tak možné otestovať súčasný pohyb):  

Použije sa dnešný dátum. 

 

Symbol LRAD Profit: -1.94% Počet transakcií: 16 Pomer 

ziskov/strát: 3/5 Úroveň regresie: 58.15% 

Symbol PSCF Profit: 3.70% Počet transakcií: 8 Pomer 

ziskov/strát: 2/2 Úroveň regresie: 35.62% 

Symbol VALV Profit: 566.05% Počet transakcií: 100 Pomer 

ziskov/strát: 41/1 Úroveň regresie: 71.38% 

Symbol RELV Profit: -1.53% Počet transakcií: 20 Pomer 

ziskov/strát: 4/6 Úroveň regresie: 64.45% 

Symbol QLTY Profit: 213.56% Počet transakcií: 100 Pomer 

ziskov/strát: 14/0 Úroveň regresie: 62.34% 

Symbol CNBC Profit: -6.04% Počet transakcií: 6 Pomer 

ziskov/strát: 1/2 Úroveň regresie: 28.73% 

Symbol EXLS Profit: -2.74% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 3/6 Úroveň regresie: 31.48% 

Symbol ARNA Profit: 211.94% Počet transakcií: 26 Pomer 

ziskov/strát: 9/4 Úroveň regresie: 71.88% 

Symbol RUSHA Profit: -2.13% Počet transakcií: 8 Pomer 

ziskov/strát: 1/3 Úroveň regresie: 58.03% 

Symbol DAKT Profit: -164.54% Počet transakcií: 110 Pomer 

ziskov/strát: 0/21 Úroveň regresie: 48.72% 

Symbol HTLD Profit: -17.10% Počet transakcií: 14 Pomer 

ziskov/strát: 1/6 Úroveň regresie: 14.30% 



 

 

Symbol PVSW Profit: 6.35% Počet transakcií: 10 Pomer 

ziskov/strát: 2/3 Úroveň regresie: 46.47% 

Symbol ACNB Profit: 6.61% Počet transakcií: 6 Pomer 

ziskov/strát: 1/1 Úroveň regresie: -12.26% 

Symbol EVEP Profit: -5.50% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 3/6 Úroveň regresie: 50.06% 

Symbol BWEN Profit: 252.78% Počet transakcií: 72 Pomer 

ziskov/strát: 27/7 Úroveň regresie: 78.24% 

Symbol NEPT Profit: 109.18% Počet transakcií: 38 Pomer 

ziskov/strát: 13/6 Úroveň regresie: 47.40% 

Symbol SBSA Profit: 506.66% Počet transakcií: 88 Pomer 

ziskov/strát: 35/9 Úroveň regresie: 69.40% 

Symbol FFIV Profit: 16.78% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 4/5 Úroveň regresie: 26.22% 

Symbol BPOPN Profit: 84.78% Počet transakcií: 74 Pomer 

ziskov/strát: 3/0 Úroveň regresie: 34.69% 

Symbol CYTX Profit: -35.87% Počet transakcií: 36 Pomer 

ziskov/strát: 4/14 Úroveň regresie: 71.19% 

Symbol STRM Profit: 9.46% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 5/4 Úroveň regresie: 63.36% 

Symbol FRP Profit: 107.93% Počet transakcií: 56 Pomer 

ziskov/strát: 18/9 Úroveň regresie: 53.79% 

Symbol SEIC Profit: -2.36% Počet transakcií: 10 Pomer 

ziskov/strát: 2/3 Úroveň regresie: 32.34% 

Symbol JOYG Profit: 0.74% Počet transakcií: 12 Pomer 

ziskov/strát: 2/3 Úroveň regresie: -56.93% 

Symbol GSAT Profit: 21.66% Počet transakcií: 20 Pomer 

ziskov/strát: 4/6 Úroveň regresie: 72.60% 

Symbol OFLX Profit: -11.50% Počet transakcií: 12 Pomer 

ziskov/strát: 1/5 Úroveň regresie: 66.84% 

Symbol FNGN Profit: -7.17% Počet transakcií: 22 Pomer 

ziskov/strát: 4/7 Úroveň regresie: 56.93% 

Symbol CWBC Profit: 265.65% Počet transakcií: 70 Pomer 

ziskov/strát: 29/4 Úroveň regresie: 57.99% 

Symbol WIFI Profit: 73.49% Počet transakcií: 40 Pomer 

ziskov/strát: 11/5 Úroveň regresie: 61.89% 

Celkové výsledky: 

Dňa 21-May-2012 bol dosiahnutý profit 73.30% v počte 1046 

transakcií s pomerom dosiahnutých cieľov/strát 247/153 

  



 

 

Záznam č. 2 

Symbol MTGE Profit: 20.11% Počet transakcií: 6 Pomer 

ziskov/strát: 3/0 Úroveň regresie: 5.56% 

Symbol WBCO Profit: 17.15% Počet transakcií: 20 Pomer 

ziskov/strát: 6/4 Úroveň regresie: 61.34% 

Symbol FTWR Profit: 1135.92% Počet transakcií: 140 Pomer 

ziskov/strát: 61/0 Úroveň regresie: 55.55% 

Symbol HCBK Profit: 106.23% Počet transakcií: 44 Pomer 

ziskov/strát: 12/2 Úroveň regresie: 49.26% 

Symbol NRCI Profit: 17.40% Počet transakcií: 14 Pomer 

ziskov/strát: 4/3 Úroveň regresie: 51.42% 

Symbol RDCM Profit: 41.77% Počet transakcií: 24 Pomer 

ziskov/strát: 7/4 Úroveň regresie: 52.06% 

Symbol FLWS Profit: 80.96% Počet transakcií: 38 Pomer 

ziskov/strát: 10/3 Úroveň regresie: 55.83% 

Symbol BIOD Profit: 15.61% Počet transakcií: 12 Pomer 

ziskov/strát: 4/2 Úroveň regresie: 69.29% 

Symbol BRCD Profit: -20.96% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 2/7 Úroveň regresie: 46.86% 

Symbol DAIO Profit: 32.22% Počet transakcií: 22 Pomer 

ziskov/strát: 6/5 Úroveň regresie: 52.37% 

Symbol SONS Profit: -0.75% Počet transakcií: 12 Pomer 

ziskov/strát: 2/4 Úroveň regresie: 59.92% 

Symbol ROLL Profit: -7.84% Počet transakcií: 14 Pomer 

ziskov/strát: 2/5 Úroveň regresie: 50.52% 

Symbol EXTR Profit: 19.98% Počet transakcií: 16 Pomer 

ziskov/strát: 4/4 Úroveň regresie: 43.74% 

Symbol DIET Profit: 1378.16% Počet transakcií: 156 Pomer 

ziskov/strát: 75/0 Úroveň regresie: 74.61% 

Symbol LOGM Profit: 173.58% Počet transakcií: 86 Pomer 

ziskov/strát: 11/0 Úroveň regresie: 45.21% 

Symbol SIRO Profit: 102.36% Počet transakcií: 60 Pomer 

ziskov/strát: 8/0 Úroveň regresie: 47.41% 

Symbol JOYG Profit: 7.10% Počet transakcií: 10 Pomer 

ziskov/strát: 2/2 Úroveň regresie: 86.99% 

Symbol TAYC Profit: 72.63% Počet transakcií: 30 Pomer 

ziskov/strát: 10/4 Úroveň regresie: 40.25% 

Symbol NKBP Profit: -6.81% Počet transakcií: 40 Pomer 

ziskov/strát: 8/12 Úroveň regresie: 53.96% 

Symbol CENTA Profit: 0.43% Počet transakcií: 12 Pomer 

ziskov/strát: 2/4 Úroveň regresie: 51.51% 

Symbol BMRC Profit: 9.03% Počet transakcií: 6 Pomer 

ziskov/strát: 2/1 Úroveň regresie: 51.04% 

Symbol HMNF Profit: 322.75% Počet transakcií: 116 Pomer 

ziskov/strát: 21/0 Úroveň regresie: 47.32% 

Symbol INDY Profit: 139.97% Počet transakcií: 82 Pomer 

ziskov/strát: 5/0 Úroveň regresie: 24.71% 



 

 

Symbol NEOG Profit: -17.11% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 2/7 Úroveň regresie: 26.70% 

Symbol FORM Profit: 95.95% Počet transakcií: 34 Pomer 

ziskov/strát: 13/3 Úroveň regresie: 47.37% 

Symbol PLXS Profit: -30.96% Počet transakcií: 16 Pomer 

ziskov/strát: 1/7 Úroveň regresie: 44.39% 

Symbol SDBT Profit: 81.71% Počet transakcií: 34 Pomer 

ziskov/strát: 9/4 Úroveň regresie: 46.19% 

Symbol VIVO Profit: -13.67% Počet transakcií: 14 Pomer 

ziskov/strát: 2/5 Úroveň regresie: 43.12% 

Symbol TLAB Profit: 131.07% Počet transakcií: 90 Pomer 

ziskov/strát: 6/0 Úroveň regresie: 28.43% 

Symbol FMFC Profit: 75.36% Počet transakcií: 28 Pomer 

ziskov/strát: 10/4 Úroveň regresie: 54.98% 

Symbol PRGX Profit: 69.69% Počet transakcií: 36 Pomer 

ziskov/strát: 11/5 Úroveň regresie: 54.47% 

Symbol HEOP Profit: 51.08% Počet transakcií: 26 Pomer 

ziskov/strát: 8/3 Úroveň regresie: 60.04% 

Symbol BFLY Profit: 24.73% Počet transakcií: 28 Pomer 

ziskov/strát: 6/8 Úroveň regresie: 59.51% 

Symbol ECYT Profit: 190.09% Počet transakcií: 26 Pomer 

ziskov/strát: 6/7 Úroveň regresie: -0.89% 

Symbol AKRX Profit: 32.34% Počet transakcií: 18 Pomer 

ziskov/strát: 6/3 Úroveň regresie: 37.44% 

Symbol IMMU Profit: 92.31% Počet transakcií: 42 Pomer 

ziskov/strát: 8/3 Úroveň regresie: 60.59% 

Symbol FCLF Profit: -2.15% Počet transakcií: 8 Pomer 

ziskov/strát: 1/3 Úroveň regresie: 41.07% 

Symbol NSPH Profit: 218.65% Počet transakcií: 72 Pomer 

ziskov/strát: 26/3 Úroveň regresie: 65.89% 

Symbol BOVA Profit: 380.33% Počet transakcií: 74 Pomer 

ziskov/strát: 32/5 Úroveň regresie: 68.14% 

Symbol LTXC Profit: 51.91% Počet transakcií: 40 Pomer 

ziskov/strát: 12/8 Úroveň regresie: 60.57% 

Celkové výsledky: 

Dňa 22-May-2012 bol dosiahnutý profit 127.21% v počte 1582 

transakcií s pomerom dosiahnutých cieľov/strát 426/144 

  



 

 

Príloha B – Indikátor NCS 

Kód programu, ktorý aplikuje indikátor NCS a vykonáva backtesting, sa nachádza na 

priloţenom kompaktnom disku. 


