
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

TECHNICKÁ ANALÝZA

TECHNICAL ANALYSIS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE DAVID SKOUPÝ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. VERONIKA NOVOTNÁ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2014



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2013/2014
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Skoupý David

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Technická analýza

v anglickém jazyce:

Technical Analysis

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1986.
ISBN 99-00-00157-X.
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 1. vyd. Praha: Computer Press,
2001. ISBN 80-7226-571-1.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozš. vyd. Brno: Key Publishing, 2011. ISBN 978-80-7418-128-3.
STEIGAUF, S. Investiční matematika. 1.vyd. Praha: Grada, 1999. 335 s. ISBN 80-716-9429-0.
VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN
80-7357-297-4.

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 01.06.2014



Abstrakt 

Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých 

modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se 

zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří predikci vývoje pro daný instrument 

na určené období. Zpočátku uvádí nezbytná teoretická východiska. První část se tak 

zaměřuje na popis technické analýzy, která vychází z historie grafů a statistik. Dále na 

popis jejích indikátorů a také grafů, na kterých lze technickou analýzu využít. 

Následující analytická část práce se zabývá výběrem daných instrumentů pro 

investování. Konkrétně se jedná o Apple Inc. a Adidas. Tato část rovněž poukazuje na 

to, jak by mělo probíhat testování strategií. Práce neopomíná tzv. Money management, 

který je pro úspěch investiční strategie velice důležitý a to především proto, že jeho 

správné dodržení minimalizuje riziko ztráty. V rámci cíle této práce poslední část 

představuje základní principy a popis modelu včetně uživatelského prostředí. Následně 

práce uvádí testování dat na daných instrumentech za jasně dané strategie a předkládá 

zhodnocení i vývoj kapitálu jak pro Apple Inc., tak pro Adidas. V důsledku takového 

testování lze říci, že program poskytoval dobré predikce pro pravidelný růst či pád trhu, 

ale neobešel se i bez jistých falešných signálů.  

Abstract 

One way to handle finances is to invest it.  According to certain models and predictions 

the investment follows the development of the market or the type of financial 

instrument (shares). This thesis focuses on the creation of  a program that predicts the 

development of certain instruments for a specified period of time. The beginning of the 

paper provides the necessary theoretical background. The first part focuses on the 

description of the technical analysis, which is based on the history of charts and 

statistics. In addition, thanks to the description of  indicators and graphs, you can 

conduct a technical analysis. The following analytical part of the thesis deals with the 

selection of specific instruments for investments specifically with Apple Inc. and 

Adidas. This section also shows how the testing of strategies should be performed. The 

thesis does not forget to mention money management, which is important for the 

success of the investment strategy and when it is managed properly it minimizes the risk 



of loss. The last part of this paper presents the basic principles of the model which 

includes a description of the user's environment. The thesis then provides test data on a 

given instument with a clearly defined strategy and presents an evaluation and 

development of capital for both Apple Inc. and Adidas. As a result of such testing it can 

be said that the program provided a good prediction for regular growth or a market 

crash, but it could get by without some false signals. 
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ÚVOD 

Investování zahrnuje mnoho způsobů, jak zhodnotit svoje finanční prostředky. Jednou 

z konzervativnějších a jistějších možností je dát někomu své peníze na místa, kde jsou 

zhodnocovány, jako například spořicí účty, termínované vklady či podílové fondy. 

Tahle varianta nám umožnuje zhodnocovat peníze po malých částkách a postupně. 

Zhodnocení z těchto investic často nedorovná ani inflaci. V dnešní době řada bohatších 

lidí investuje například do nemovitostí. Zhodnocení investice v nemovitostech může být 

zajímavé, nicméně vyžaduje nemalý vstupní kapitál a je zde také již značné riziko. 

Jednou z nejrizikovějších a zároveň nejziskovějších investicí je investice na burze. 

Investovat na burze se v dnešní době dá prakticky do čehokoliv, ať už jde o komodity, 

akcie nebo například celé indexy. U investování na burze postačí kapitál často nižší, než 

jaký je potřeba k investování do nemovitosti, a přesto lze získat vyšší zhodnocení, riziko 

je zde ale vyšší. Důležitou části investice na burze je minimalizace rizika, k tomu může 

pomoci dobře nastavený money management a dobrá strategie. U těchto rizik je třeba 

postupovat velmi individuálně, každému vyhovuje něco jiného, a je nutné si nejdříve 

zjistit, jaké riziko je daný člověk ochoten podstoupit. 

Investoři či obchodníci na burze se dělí na tři menší skupiny. První z nich jsou 

dlouhodobí investoři, kteří investují v řádu několika měsíců či let. Druhou skupinou 

jsou tzv. swingoví obchodníci, ti spíše spekulují na změnu ceny v řádech dnů či týdnů. 

Poslední skupinou jsou intradenní obchodníci spekulující na růst či pokles ceny v daný 

den, jedná se o nejvýdělečnější metodu obchodování, ovšem za cenu velkého rizika. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat program, který na základě vybraných 

indikátorů technické analýzy predikuje vývoje daného instrumentu na předem dané 

období. Program je uživatelsky koncipován pro investory z řad začátečníků. 

V první části se zaměřím na rozdělení analýz, jejich vlastnosti a převážně poté na popis 

technické analýzy a jejich indikátorů. Zároveň se podívám i na grafy, na kterých lze 

technickou analýzu využít. V této části bude uvedeno vše, z čeho budeme vycházet 

v návrhu vlastního řešení. 

V další analytické části se zaměřím na výběr daných instrumentů pro testování a 

zároveň, jak by mělo testování strategií probíhat a money management, abychom 

minimalizovali riziko. 

V poslední části představím základní princip a fungování vytvořeného programu 

a provedu pomocí programu otestování na vybraných instrumentech.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Druhy analýz 

Při investování do akcií je důležité vycházet z předpokladů a modelů, kam se trh či daný 

instrument bude vyvíjet. Instrumentem neboli finančním instrumentem rozumíme akcie. 

Pro naše investice je samozřejmě důležité minimalizovat riziko ztráty. Nepodložené 

obchodování na burze se často s velkým úspěchem nesejde. Analyzovat instrument lze 

hned několika způsoby, např. sledováním historického vývoje, sledováním oborového 

průměru aj. Nejpřesnější odhady jsou na základně interních zpráv daných společností, 

nicméně investování na základě tajných informací je protizákonné. V současné době 

v podstatě existují tři druhy analýz [1]. 

- Fundamentální analýza 

- Psychologická analýza 

- Technická analýza 

1.1.1 Vztahy mezi jednotlivými analýzami 

Fundamentální analýza je nejkomplexnější analýza. Zabývá se totiž zkoumáním 

důležitých ekonomických, politických, sociálních aj. faktorů a událostí, ovlivňujících 

cenu akcií [1]. 

Psychologická analýza se zabývá sledováním trhu z psychologického hlediska 

investorů. Určitý psychologický prvek je v investování vždy přítomen a v nemalé míře 

ovlivňuje investora. Je odlišná od ostatních dvou analýz v tom, že nezkoumá přímo 

daný instrument ani jeho grafy [1]. 

Tato práce je zaměřena na praktické využití technické analýzy, proto se budeme 

věnovat převážně jí. Technická analýza je nejstarším analytickým přístupem. Základní 

principy a postupy teoreticky shrnul nejprve Charles H. Dow (1851 – 1902) a poté jeho 

následovníci. Technická analýza, na rozdíl od psychologické, předpokládá, že lidské 

chování zůstává v podstatě stále stejné, z toho lze vyvodit, že se chování investorů 

vyznačuje opakujícími se reakcemi [1, 2]. 

Největší rozdíl mezi analýzou technickou a fundamentální je v celkovém pojetí analýzy. 

Zatímco fundamentální se dívá do budoucnosti, tedy na budoucí výnosy, technická 
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analýza tyhle věci vůbec nesleduje. Technická analýza se dívá dozadu na historické 

grafy a statistiky [3]. 

1.2 Typy grafu 

Při obchodování s akciemi se využívá více typů grafů. Technická analýza se zaměřuje 

na zkoumání historických grafů a analyzování jejich trendů s možností dalších růstů či 

poklesů v budoucnosti. U grafů je vodorovná osa časovou osou a svislá osa ukazuje 

cenu daného instrumentu. Níže jsou představeny nejčastěji využívané grafy [4]. 

- Čárový graf 

- Čárkový graf 

- Svíčkový graf 

- Bodový a obrazový graf 

1.2.1 Čárový graf (Line Chart) 

Čárový graf je nejčastějším zobrazením ceny instrumentu v danou dobu. Jeho zobrazení 

můžeme vidět na obrázku (Obr. 1). Je často používán proto, že zobrazuje pouze 

koncové ceny v daném časovém rámci a koncové ceny jsou často považovány za 

nejdůležitější údaj ve srovnání s vysokou a nízkou cenou za den [4]. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka čárového grafu 

Zdroj: [5] 

Na obrázku výše (Obr. 1) můžeme vidět praktické využití čárového grafu. Graf 

zachycuje vývoj akcií společnosti Apple Inc., obchodující na newyorské burze 

NASDAQ, v období od 19. 11. – 25. 11. 2013. Vždy jsou uvedeny pouze koncové ceny 
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v daném časovém úseku. Z grafu nelze vyčíst, jaká byla v daném časovém úseku 

maximální a minimální obchodovatelná cena. 

1.2.2 Čárkový graf (Bar Charts) 

Čárkový graf nebo někdy též sloupcový graf, vylepšuje čárový graf o několik důležitých 

informací. Graf se skládá z řady svislých čar, kde každá čára představuje vybraný 

časový úsek (Obr 2.). Zatímco v čárovém grafu jsme mohli zjistit jen koncové ceny 

v daném časovém úseku, čárkový graf je doplněn ještě o znázornění otevírací ceny, 

cenového maxima a cenového minima. Otevírací cena nám říká, na jaké hodnotě byl 

daný instrument obchodován při otevření daného časového úseku, cenové maximum 

ukazuje nejvyšší obchodovanou cenu v daném časovém úseku a nejnižší cenu 

obchodovanou v daném časovém úseku zobrazuje cenové minimum [4]. 

 

Obrázek č. 2 – Svislá čára v určeném časovém úseku 

Zdroj: [6] 

Na dalším obrázku (Obr. 3) lze vidět vývoj ceny akcie společnosti Apple Inc. dne 

25. 11. 2013. Pro lepší přehlednost byl zvolen kratší časový úsek než u čárového grafu. 

Je zde vidět zde praktické využití čárkového grafu. 
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Obrázek č. 3: Ukázka čárkového grafu 

Zdroj: [7] 

1.2.3 Svíčkový graf (Candlestick Charts) 

Svíčkový graf je v podstatě čárkový graf. Také ukazuje otevírací cenu, cenové 

maximum, cenové minimum i uzavírací cenu. Rozdíl mezi grafem čárkovým a grafem 

svíčkovým je tedy pouze v jejich zobrazení. Zároveň pokud instrument v daném 

časovém úseku zavře nad otevírací cenou, je svíce zobrazena jasně, nejčastěji zeleně 

nebo bíle. Pokud cena v daném časovém úseku uzavře pod otevírací cenou, pak je barva 

svíce nejčastěji červená či černá, zpravidla tmavá (Obr. 4.)[4]. 

 

Obrázek č. 4 – Svíčka v grafu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [4] 

Na obrázku níže lze vidět praktické využití svíčkového grafu. Opět bylo použito vývoje 

akcií společnosti Apple Inc. z 25. 11. 2013 na časovém úseku jeden den. Jak lze vidět 

na obrázku, v daném případě jsou svíce obarvené dvěma barvami – bíle a modře. Modrá 
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vyznačuje situaci, kdy jsou uzavírací ceny nižší než otevírací. Bílá barva značí pravý 

opak, tedy že uzavírací cena je vyšší než otevírací. 

 

Obrázek č. 5: Ukázka svíčkového grafu 

Zdroj: [7] 

1.2.3 Bodový a obrazový graf 

Bodový graf se používá velmi zřídka. Jedná se o matice, kde jsou zakreslovány pouze 

změny ceny daného instrumentu. Ceny jsou zpravidla zaokrouhlovány na celou hodnotu 

dané měny (např. na celé dolary). Pokud se cena nemění, neděje se nic, když se cena 

změní, zakreslí se buď „X“ nebo „O“. První zmiňované „X“ se kreslí, když je kurz vyšší 

než počáteční, „O“ se zakreslí, pokud je kurz nižší než počáteční. Znaky se zapisují do 

stejného sloupce, dokud nedojde ke změně trendu [3]. 

1.3 Technická analýza 

Technická analýza je metoda hodnotící cenné papíry na základě analýz a statistik 

generovaných na trhu jako jsou historické ceny a historické objemy obchodů. Dané 

analýzy se tvoří na základě historických dat a také grafů [8]. 

Technická analýza je založena na třech předpokladech. 

- Vývoj na trhu diskontuje všechno 

Technická analýza předpokládá, že v ceně daného instrumentu se odráží všechny 

známé a relevantní informace, které jsou ve vztahu k danému akciovému 

instrumentu. Ke změně ceny však dochází postupně. Toto postupné 

přizpůsobování ceny ve vztahu k novým informacím pomáhá ke vzniku určitých 
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trendů. Technická analýza nezkoumá význam daných informací, ale pohyb ceny 

daného instrumentu sám o sobě [1]. 

- Ceny se pohybují v určitých trendech 

Techničtí analytici předpokládají také existenci různých vzorů v grafech. Právě 

tyto vzory se snaží identifikovat. Jakmile jsou ve svém snažení úspěšní a podaří 

se jim správně určit typ daného vzoru, mohou poté určit, kam se s největší 

pravděpodobností daný instrument bude pohybovat [1]. 

- Historie má tendenci se opakovat 

Technická analýza je založena také na předpokladu, že v rámci historie se 

všechny trendy opakují. Aby techničtí analytici došli k danému závěru, 

zkoumali tyto tendence více než sto let. Předpokládají také to, že i když má 

lidská psychika vliv na investování, v průběhu času se téměř nemění [1]. 

1.3.1 Dow Theory 

Novodobá historie technické analýzy je neodlučitelně spjata se jménem 

Charlese H. Dowa. Dow Theory je založena na určování globálních trendů akciového 

trhu. Tato teorie je pokládána za nejznámější a nejuznávanější teorii technické analýzy, 

přestože je již v některých částech překonána. Dow Theory stojí na předpokladu, že 

daný akciový trh roste či klesá podle toho, jak se chová trh jako celek. Jestliže dochází 

k tomu, že celkový trh roste, je to z důvodu, že roste většina instrumentů na daném trhu 

a opačně, jestliže většina instrumentů klesá, klesá také celkový trh [1, 2]. 

1.3.2 Trendy technické analýzy 

Jak již bylo napsáno, technická analýza předpokládá, že se instrumenty pohybují 

v určitých trendech. Technická analýza umí tyhle trendy rozdělit, a to na tři části.  

1. Primární trend 

Primární trend je možné označit jako dlouhodobý trend v řádech let, a to buď 

rostoucí, nebo klesající. Tento trend je používán pro dlouhodobější předpoklady 

a zahrnuje všechny faktory jak globálního, odvětvového, tak podnikového 

charakteru. Primární trend je možné rozdělit ještě na tři části a to na býčí trh, 

medvědí trh a postranní trh. O daných částech je více informací rozepsáno níže 

[2]. 
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2. Sekundární trend 

Sekundární trend je trend, který trvá zpravidla několik týdnů až několik měsíců. 

Je v něm často zahrnuta například dočasná korekce primárních trendů [2]. 

3. Terciální trend 

Terciální trend způsobuje pouze několikadenní krátkodobé výkyvy akcií. Délka 

těchto krátkodobých výkyvů zpravidla nepřesáhne 90 dní. Terciální trh může 

ovlivňovat také psychologický vliv jednotlivých investorů, nemá však velký vliv 

na výše dva uvedené trendy. Využívají ho převážně spekulanti spekulující na 

krátkodobý růst či pokles daného instrumentu [2].  

 

Obrázek č. 6: Vzory jednotlivých trendů 

Zdroj: (1, s. 470) 

 

1.3.2.1 Části primárního trendu 

Dle toho jak se primární trh v dané době vyvíjí, lze určit, o jaký trh jde. Trhy 

primárního trendu lze rozdělit do tří částí. Na základě historických grafů je dokázáno, že 

dochází prakticky neustále ke střídání býčího a medvědího trhu s krátkodobou existencí 

trhu postranního [2]. 
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1. Býčí trh 

Tímhle trhem lze označit trh rostoucí. Rostoucím trhem můžeme označit trh, 

který udává nové maximální ceny a zároveň korekční minima jsou výše než ta 

předchozí [9]. 

 

Obrázek č. 7: Vzor býčího trhu 

Zdroj: [9] 

 

2. Medvědí trh 

Medvědím trhem lze označit klesající trh. Klesající trh se dá určit podle toho, že 

nová minima jsou nižší než předchozí a zároveň korekční maxima jsou nižší než 

ta předchozí [9]. 

 

Obrázek č. 8: Vzor medvědího trhu 

Zdroj: [9]  
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3. Postranní trh 

Jedná se pouze o dočasný trh a nazývá se jím trh, který nemá jasně daný 

směr [9]. 

1.3.3 Grafické formace 

Grafické formace se používají pro analýzy změny trendů, pro zjištění zda daný trend 

bude pokračovat i do budoucna, nebo také pro zjištění síly trhu. Můžeme je pozorovat 

na všech trendech trhu, tedy jak na primárním, tak i na sekundárním a terciálním. 

Grafické formace lze rozdělit na trojí základní rozdělení [10]. 

- Reverzní formace 

- Konsolidační formace 

- Mezery 

1.3.3.1  Reverzní formace 

Reverzní formace se dělí ještě na několik podkategorií. Celkově jsou však zaměřeny na 

změny trendů v grafu daného instrumentu či trhu. 

- Formace vrchol a dno 

Jak je možné vidět na obrázku (Obr. č. 9), formace vrchol a dno se vyskytuje 

v grafu prakticky neustále. Sami o sobě nemají velkou vypovídající hodnotu, ale 

používají se pro složitější formace [10]. 

 

Obrázek č. 9: Vzor formace vrchol a dno 

Zdroj: [10, s. 72] 

 

- Formace dvojitý vrchol a dvojité dno 

Tahle formace je rozšíření základní formace vrchol a dno. Jedná se o více se 

vyskytující formaci a také její vypovídající hodnota je vyšší. Značí, že bychom 

si měli dávat pozor na změnu trendu [10]. 



22 

 

 

Obrázek č. 10: Vzor formace dvojitý vrchol a dvojité dno 

Zdroj: [10, s. 73] 

 

- Formace hlava a ramena 

Formace hlava a rameno je jedním z nejspolehlivějších ukazatelů změny trendu. 

Jak můžeme vidět na obrázku (Obr. č. 11), cena daného instrumentu nejdříve 

dosáhne maxima či minima, od kterého se odrazí, a můžeme tušit změnu 

trendu [10].

 

Obrázek č. 11: Vzor formace hlava a ramena 

Zdroj: [10, s.73] 

 

- Formace obdélník 

Jedná se o formaci, kterou nejvíce využívají spekulanti na akciovém trhu. Značí, 

že je shodná nabídka s poptávkou a cena daného instrumentu se pohybuje 

v daném cenovém rozpětí. Pokud však dojde k vybočení daného rozpětí, může 

dojít ke změně předchozího trendu [10]. 

 

Obrázek č. 12: Vzor formace obdélník. 

Zdroj: [10, s. 73] 
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1.3.3.2  Konsolidační formace 

Jedná se o formace, které značí, zda daný trend, který je v současné době na trhu, bude 

pokračovat i do budoucna. Konsolidační formace opět můžeme rozdělit na nejčastěji se 

vyskytující dvě části [10]. 

- Trojúhelníkové formace 

Formace se dělí na sestupné nebo vzestupné. A jak již název napovídá, jedná se 

o formace, které uzavírají vývoj ceny instrumentu do trojúhelníku, viz obrázek. 

Jakmile cena instrumentu daný trojúhelní přesáhne, dá se předpokládat změna 

trendu [10]. 

 

Obrázek č. 13: Vzor formace trojúhelník 

Zdroj: [10, s. 74] 

 

- Vlajky 

Při téhle formaci dochází k tzv. pauze v rychlém růstu či rychlém poklesu. 

Formace je ohraničena dvěma rovnoběžkami s mírným sklonem připomínajícím 

vlajku. Opět při opuštění dané formace lze očekávat změnu trendu [10]. 

 

Obrázek č. 14: Vzor formace vlajky 

Zdroj: [10, s.74] 

1.3.3.3 Mezery 

Mezery nebo také tzv. gapy se na trhu vyskytují prakticky neustále. Objeví se nejčastěji 

v nočních hodinách, kdy se daný instrument neobchoduje. Lze si snadno všimnout, že č 

otevírací hodnota instrumentu je často jiná než zavírací hodnota minulého dne. Jedním 

z nejdůležitějších faktorů, proč k mezerám dochází, když se daný instrument 
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neobchoduje, je, že se objeví nějaká důležitá informace, jež ovlivní obchodníky, kteří 

poté zadávají velké množství příkazů na otevírací cenu následujícího dne [11]. 

 

Obrázek č. 15: Ukázka mezery 

Zdroj: [12] 

 

1.3.4 Technické indikátory 

Analýza velmi často staví na matematických funkcích. Mezi technické indikátory 

můžeme též zařadit grafy a jejich formace. Matematické funkce lze v technické 

analýza nazvat jako technické indikátory. Všechny technické indikátory je však 

třeba aplikovat s opatrností, každý indikátor může vyvolávat i falešný signál. V 

téhle části se více zaměříme na skupinu indikátorů, tedy řadu metod zkoumajících 

vývoj instrumentu z jiného pohledu [10, 13]. 

Nejprve si indikátory rozdělíme do čtyř skupin. 

- Indikátory trendu 

- Indikátory volatility 

- Oscilátory a momentové indikátory 

- Indikátory supportů a rezistencí 

1.3.4.1 Indikátory trendu 

Jak již bylo psáno výše, trend ukazuje celkový vývoj trhu a jeho vytrvalost vývoje 

v určitém směru. Technické indikátory umožňují dané trendy vyhledávat a měřit. Proto 

jsou nazývány indikátory trendu. 
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Klouzavé průměry 

Jedná se o metodu vypočítávající průměrnou hodnotu instrumentu během dané doby. 

Klouzavé průměry pomáhají určovat krátkodobé trendy, které v konečném součtu 

mohou změnit dlouhodobý trend. Dělí se na čtyři podkategorie [13, 14, 17]. 

- Jednoduché klouzavé průměry 

Jedná se o nejpoužívanější klouzavý průměr i přesto, že nám vysílá několik 

falešných signálů. Nicméně je výpočtově nejméně náročný, z toho důvodu je tak 

hojně využíván. Jednoduchý klouzavý průměr má následující tři vlastnosti. 

1. Každá cena daného instrumentu má stejnou váhu 

2. Pokud je nastavena perioda na pět dní, první hodnotu klouzavého 

průměru ukáže až po pěti dnech, do té doby nejsou potřebná data k 

dispozici. 

3. V potaz jsou brány pouze ceny instrumentu v dané periodě, nestaráme se 

o starší ceny instrumentu [2]. 

 

     
 

 
∑      

 

   

  (1) 

Kde: M  = perioda klouzavého průměru; 

  P = cena v určitém období [14]. 

- Vážené klouzavé průměry 

Vážený klouzavý průměr je rozšířením jednoduchého klouzavého průměru. 

Rozdíl mezi nimi je v tom, že u váženého klouzavého průměru je jednotlivým 

cenám přidělována různá váha. Váhy se nejčastěji rozdělují následně: nejstarší 

cena má nejnižší váhu, současná cena váhu nejvyšší [2]. 

- Exponenciální klouzavé průměry 

Jedná se opět o rozšíření předchozího klouzavého průměru. V exponenciálním 

klouzavém průměru jsou cenám přiřazeny určité váhy. Dané klouzavé průměry 

se liší v tom, že u váženého klouzavé průměru jsou váhy rozděleny lineárně, 

kdežto u exponenciálního klouzavého průměru jsou rozděleny 

exponenciálně [2]. 

- MACD 

MACD neboli „Moving Average Convergence Divergence” je jeden z 

nejrozšířenějších a všeobecně nejuznávanějších technických indikátorů. Jedná se 
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o rozšíření exponenciálního klouzavého průměru. MACD se totiž vypočte jako 

rozdíl krátkodobého exponenciálního průměru a dlouhodobého exponenciálního 

průměru, kde dlouhodobý průměr je zpravidla 25denní nebo 26denní a 

krátkodobý průměr zpravidla 12denní. 

Hodnota MACD osciluje okolo nulové linie, tedy okolo místa, kde se 

krátkodobý exponenciální průměr rovná dlouhodobému exponenciálnímu 

průměru [10]. 

- VAMA 

Jedná se o zvláštní typ klouzavého průměru. VAMA nebo také VWAP nám 

udává průměrnou cenu instrumentu zohledněnou objemem uskutečněných 

obchodů. 

Pokud nám VAMA vyjde vyšší než je aktuální cenu instrumentu, předpokládá 

se, že je cena instrumentu podhodnocená a doporučuje se její nákup. Pokud je 

naopak VAMA nižší než aktuální cena instrumentu, doporučuje se její prodej 

[18]. 

 
      

∑            

∑     
 (2) 

Indikátory volatility 

Volatility měří kolísavost trhů. Čím větší volatility instrument dosahuje, tím je rozpětí, 

ve kterém se cena daného instrumentu pohybuje, větší. Můžeme také říci, že cena 

daného instrumentu se pohybuje v určitých pásech a standardně, pokud se cena dotkne 

hrany daného pásma, může se očekávat odražení ceny od dané hrany pásma. Mezi 

nejznámější indikátor volatility patří Bollingerova pásma (Bollinger bands) [2, 13]. 

- Bollingerova pásma 

Daný indikátor je, jak již název kapitoly vypovídá, založen na volatilitě kurzu. 

Čím je volatilita vyšší, tím je širší bollingerovo pásmo. Proražení horní či dolní 

hranice je signál k nákupu či prodeji. Dá se očekávat, že od hranice se cena 

instrumentu odrazí. Pokud kurz instrumentu protne horní hranici pásma, jedná se 

o prodejní signál, pokud dojde k proražení spodní hranice, jedná se o signál 

nákupní [10]. 
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Oscilátory a momentové indikátory 

Oscilátory a momentové indikátory nám na rozdíl od indikátorů trendů ukazují, kdy je 

daný instrument připraven změnit trend vývoje.  

- Relativní síla  

Mezi oscilátory je nejznámější, a pro nás důležitá, relativní síla. Ta ukazuje, jak 

je daný instrument, popř. celý trh, silný vůči ostatním akciím či celému trhu. 

Stoupne-li cena jednoho instrumentu více než ostatních instrumentů, nebo klesne 

naopak méně než ostatní, je akcie považována za relativně silnou. U těchto akcií 

je předpoklad, že budou relativně silné i v budoucnosti [13, 15]. 

Výpočet relativní síly trhu je následující. 

 

         [
   

  (
 
 
)
]  (3) 

kde RSI  = relativní síla trhu; 

U = součet kladných změn ceny daného instrumentu ve sledovaném 

období; 

D = součet záporných změn ceny daného instrumentu ve 

sledovaném období [2, 14]. 

Indikátor RSI se pohybuje v rozmezí 0-100 kde se standardně hodnota 70 a výše 

považuje za hodnoty překoupeného trhu, tedy se jedná o prodejní signál 

a naopak hodnota 30 a nižší se považuje za hodnoty přeprodaného trhu, tedy se 

jedná o nákupní signál. Nicméně za samotný signál k nákupu či prodeji se 

považuje již samotné protnutí hodnoty 50 a to bud zdola nebo shora [10]. 

- Momentum 

Momentový indikátor nebo také momentum nám ukazuje cyklické kolísaní a 

krátkodobé trendy v ceně daného instrumentu. Výpočet momentu je poměr mezi 

současnou cenou instrumentu a cenou před určitou časovou dobou [14, 15]. 

 
    

  

    
      (4) 

kde M  = momentum; 
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pt  = cena instrumentu v současnosti; 

pt-m = cena instrumentu před určitou dobou, převážně se používá doba  

5-25 [14]. 

Pokud dojde k protnutí hranice 0, jedná se prodejní signál, pokud naopak dojde k 

protnutí hranice 100, jedná se o nákupní signál daného instrument [10]. 

- Williams %R 

Jedná se o indikátor, který je velmi oblíbený a využívaný na mnoho 

instrumentech. Hodnota nabývá na intervalu od 0 do -100. Jeho intepretace je 

velmi podobná již zmíněnému RSI. Pokud je hodnota %R vyšší než -20, lze říci, 

že je trh překoupený a jedná se o nákupní signál. Naopak hodnota -80 a nižší, 

značí prodejní signál a překoupený trh. Nejčastěji se používá na krátkodobější 

obchodování a proto s periodou 14 [27]. 

              
      

         
       (5) 

kde HHVn  = nejvyšší dosažená cena za n období; 

C = cena instrumentu v současnosti; 

LLVn = nejnižší dosažená cena za n období [27]. 

Indikátory supportů a rezistencí 

Supporty a rezistence nám ukazují významnou cenovou hladinu, předpokládá se, že se 

kurs od daných hladin odrazí. Když cena daného instrumentu dosáhne dané hodnoty, dá 

se předpokládat, že se změní trend vývoje a cena se od dané 

hladiny odrazí, popř. na ní nějaký čas zůstane [13]. 

Mezi nejznámější indikátory supportů a rezistencí patří pivoty. 

- Pivoty  

Pivoty jsou jedním z nejčastějších způsobů supportů a rezistencí. Zpravidla 

se používají jednodenní pivoty, určené pro daný den. Nicméně mohou se 

objevit také pivoty týdenní, měsíční či roční. Pivoty určují hranici, která se 

velmi často překonává, jedná se o hranici, od které se často kurz dané akcie 

odrazí [16]. 
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Pro výpočet pivotů je třeba vypočítat nejprve hlavní pivot. Díky tomuto 

pivotu se mohou vypočítat všechny rezistence a supporty. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Výběr instrumentů 

Pro testování navrženého řešení, bylo třeba vybrat několik instrumentů, na kterých bude 

návrh testován. Snahou bylo vybrat instrumenty z několika trhů. I přesto, že se tahle 

práce zabývá technickou analýzou, je třeba brát okrajově v potaz také fundamentální 

stránku. Vývoj daného instrumentu v mnoha případech odráží vývoj celé ekonomiky 

daného státu. O hodnotě daného trhu nám vypovídá tzv. index, a pokud klesá daný 

index, klesá většina titulů v něm obsažených. Například index DAX 30, obsahuje 

30 nejvýznamnější akciových titulů obchodovaných na frankfurtské burze.  

Vlastní řešení bude zkoumáno na dvou instrumentech, byly vybrány z newyorského 

trhu NASDAQ a z německého trhu DAX. Z první burzy byla vybrána americká 

technologická společnost Apple Inc., z německé burzy výrobce sportovních potřeb 

společnost Adidas. Vybrané trhy jsou zvoleny z důvodu jejich důležitosti, technologická 

burza NASDAQ je jednou z největších v USA a německá burza DAX zase jednou 

z největších v celé Evropě. 

2.1.1 Apple Inc. 

Společnost Apple je obchodována na newyorské technologické burze NASDAQ. Akcie 

společnosti jsou v dnešní době na vrcholu, za poslední rok se pohybují v rozmezí 

385,10 – 575,14 (údaj ke dni 30. 3. 2014) dolarů za akcii. Společnost je v dnešní době 

na vrcholu z důvodu vynikajících prodejů výrobků společnosti. Mezi největší hity patří 

výrobky iPhone a iPad. Rizikem pro akcii je však i přes rostoucí prodeje a tržby 

společnosti čím dál vyšší očekávání akcionářů [19, 20].  
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Obrázek č. 16: Vývoj ceny akcií Apple. Údaje k 30. 3. 2014 

Zdroj: [21] 

 

2.1.2 Adidas 

Společnost Adidas je jedna z předních společností zabývající se prodejem sportovních 

potřeb. Adidas zaměstnává okolo 50 000 tisíc zaměstnanců. Společnost je jednou 

z největších na německé burze DAX. Což značí také fakt, že je zařazena do indexu 

DAX. 30, kde je 30 největších firem [22]. 

Akcie společnosti se pohybují za poslední rok v rozmezí 73.75 - 93.22 eur za akcii (údaj 

ke dni 09. 5. 2014). Akcie již několik let kontinuálně posilují s menšími či většími 

korekcemi. Za posledních 5 let se akciím podařilo ztrojnásobit svoji hodnotu. [23, 24]. 

 

Obrázek č. 17: Vývoj ceny akcií Adidas. Údaje k 09. 05. 2014 

Zdroj: [24] 
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2.2 Money management 

U tak rizikové investice, jako je investice do akcií, je třeba co nejvíce minimalizovat 

riziko. Samozřejmě nelze dopředu přesně předpovědět vývoj akcií, můžeme se pouze 

domnívat, že by cena daného instrumentu měla růst, ovšem může se stát cokoliv. 

Příkladem může být energetická společnost Enron, kde společnost v roce 

2000 dosahovala rekordní úrovně, ovšem o rok později vyšlo na povrch, že zisky 

společnosti byly uměle nadhodnocovány. Společnost následně zkrachovala a akcie tedy 

spadly na nulu [25, 26]. 

Z těchto důvodů je třeba si každý svůj obchod chránit. Dodržovat určité riziko, které 

jste schopni podstoupit. Money management je třeba si nastavit individuálně, záleží na 

mnoha faktorech, ať už investovaném kapitálu či psychologii. Money management bývá 

velmi často podceňován, nicméně je důležité ho využívat a je základem každé úspěšné 

investiční strategie [26]. 

2.2.1 Stop-loss 

Stop-loss, neboli zastavení, ztrát slouží k tomu, aby se v dané chvíli, kdy ztráta přesáhla 

naše akceptované riziko, obchod zavřel. Výhodou je, že stop-loss lze nastavit již při 

exekuci obchodu, víme tedy, že pokud by trh šel proti našim předpokladům, utrpíme 

pouze takovou ztrátu, která odpovídá našemu akceptovatelnému riziku [26]. 

Riziko bývá nejčastěji počítáno jako procento z investovaného kapitálu. Jak bylo 

uvedeno, záleží také na psychologii investora, jak velkou ztrátu je ochotný snést a to je 

velmi individuální faktor. Zpravidla se však počítá s rizikem 2 – 4 % z našeho účtu. Po 

každém uzavřeném obchodě by tedy měl byt přepočítán. Pokud je k dispozici účet 

o velikosti 1 000 000,- Kč, akceptované riziko je v rozmezí 20 000 – 40 000 Kč. Pokud 

se při obchodě ztratí 2 – 4 % procenta účtu, může se tato ztráta vymazat následujícím 

obchodem. Pokud se ztratí na jednom obchodě 50 % účtu, bylo by třeba získat na 

dalším obchodě 100% investované částky, což už hraničí s hazardem a ne 

s investováním. V tabulce č. 1 je zobrazeno, kolik procent je třeba k návratu na 

počáteční hodnotu investice v případě, že bude provedeno několik za sebou jdoucích 

ztrátových obchodů [26]. 
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Risk 2% 
 

Risk 10% 
Obchod Částka Zůstatek Zhodnocení o 

 
Obchod Částka Zůstatek Zhodnocení o 

0 0 10000 0,00% 
 

0 0 10000 
 1 200 9800 2,04% 

 
1 1000 9000 11,11% 

2 196 9604 4,12% 
 

2 900 8100 23,46% 

3 192 9412 6,25% 
 

3 810 7290 37,17% 

4 188 9224 8,42% 
 

4 729 6561 52,42% 

5 184 9039 10,63% 
 

5 656 5905 69,35% 

6 181 8858 12,89% 
 

6 590 5314 88,17% 

7 177 8681 15,19% 
 

7 531 4783 109,08% 

8 174 8508 17,54% 
 

8 478 4305 132,31% 

9 170 8337 19,94% 
 

9 430 3874 158,12% 

10 167 8171 22,39% 
 

10 387 3487 186,80% 

  Tabulka č.1: Riskování procent kapitálu na obchod 

Stop-loss lze i v průběhu obchodu posouvat, ale nedoporučuje se stop-loss posouvat do 

většího rizika, než které máme předem dané a doufat, že se trh otočí. Ztráta by byla 

v tomto případě znatelnější. Posouvání stop-lossu se využívá spíše v případě, že zisk na 

daném obchodě je dostačující, a také aby bylo jisté, že nebude proveden žádný ztrátový 

obchod, posune se stop-loss na nulu, tzv. break even. Nebo se může stop-loss posunout 

do určitého zisku a tím pádem je zisk na stop-lossu zaručený [26]. 

2.2.2 Take-profit 

Jedná se o opak stop-loss, neboli výběr zisku. Take-profit se může taktéž nastavit už při 

exekuci obchodu a značí, s jakým ziskem je investor spokojen a při jakém zisku se tedy 

má obchod zavřít. Stejně jako stop-loss i take-profit jde během obchodu posunovat, 

takže pokud by se trh vyvíjel ještě příznivěji, než bylo očekáváno, může se take-profit 

posunout ještě výše [26]. 

Nastavení take-profitu, by mělo být také nastavováno dle předem daných pravidel. 

Výběr zisku se zpravidla odvíjí od nastavení stop-lossu. Nastavení daných dvou 

nejdůležitějších části money managementu by mělo být v nějakém předem daném 

poměru a záleží na každém, jak si ho nastaví. Zpravidla bývá poměr 2:1 či 3:1 vůči 

stop-lossu. Je to hlavně z důvodu, že pokud by nastala sérii například 2 ztrátových 

obchodů, tak při poměru 2:1 stačí 1 ziskový obchod, aby se investor dostal zpátky na 

nulu. Je možné samozřejmě poměr obrátit a zvolit třeba 1:2, akorát v tomto případě 
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jeden ztrátový obchod, smaže 2 ziskové. Tím pádem se úspěšnost rapidně snižuje a 

zvláště pro nováčky se nejedná o dobrý tah [26]. 

2.3 Zpětné testování 

Zpětné testování neboli backtest bývá velmi často to nejdůležitější na návrhu strategie. 

Pomocí backtestu se zjišťuje, jak se dané strategii dařilo v minulosti na historických 

datech, jaká byla největší ztráta na obchod, či naopak největší zisk. To nejdůležitější, co 

z backtestu vyplývá, je fakt, zda je či není naše strategie zisková [28].  

Backtest spočívá v tom, že se na základě historických dat a předem daných pravidel 

vstupů a výstupů zjišťuje, jak by dané obchody byly profitabilní.  

2.3.1 Druhy testování: 

- Automatizované 

Výhodou tohoto druhu je fakt, že do programu se zadává pouze informace o 

vstupu a výstupu, stop-loss, take-profit a program sám v daném období zjistí 

úspěšnost naší strategie. Nepopiratelná výhoda je rychlost, program často 

vrátí výsledky během pár vteřin [28]. 

- Ruční  

Ruční metoda backtestování je časově podstatně náročnější, ovšem pomůže 

dozvědět se o plánované strategii mnoho užitečných věcí, které by 

automatizované testování neodhalilo. Často se stává, že pouhá změna např. 

money managementu dokáže udělat ze ztrátové strategie ziskovou. Proto je 

alespoň ze začátku lepší využívat tuto metodu testování [28]. 

2.3.2 Ruční testování 

Je možnost provádět backtestování s pouhou tužkou a papírem a sledovat graf před 

námi. V dnešní době již existuje mnoho nástrojů, jak si lze backtest zjednodušit. Velmi 

dobrou pomůckou je program MS Excel, který řadu věcí dokáže vypočítat sám a 

automaticky. Při backtestování by mělo být poznamenáno co nejvíce detailů, při zpětné 

analýze se může objevit maličkost, která opět dokáže změnit ztrátovou strategie na 

ziskovou. 

V každém obchodním deníku, jak se také může nazývat soubor, do kterého se provádí 

backtest, by měly být uvedeny následující informace: 
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- ID obchodu  

- Den otevření (nebo čas) 

- Den zavření (nebo čas) 

- Pozice (long či short) 

- Vstupní pokyn 

- Výstupní pokyn 

- Objem 

- Stop-loss  

- Take-profit 

- Výsledek obchodu 

- Stav účtu 

- Poznámka 

Výše uvedené informace by měly byt základem každého obchodního deníku u 

backtestu. 

  



36 

 

3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

3.1 Seznámení s program Visual Basic 

Visual basic neboli VBA je programovací jazyk pro vytváření maker v Excelu. Slouží 

převážně k usnadnění práce uživatelům a k tomu, aby se automaticky zpracovalo velké 

množství informací, které by bylo velmi náročné zpracovat manuálně.  

Níže je možné vidět základní rozhraní programu VBA (Obr. č. 18). 

 

Obrázek č. 18: Základní rozhraní VBA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.1 Nástroje 

V této kapitole budou rozebrány nejdůležitější části a nástroje, které je třeba znát pro 

vytváření maker či programů ve VBA. A hlavně části, které bylo třeba využít při tvorbě 

programu v této práci. 

3.1.1.1 Toolbox 

Pomocí toolboxu se mohou do programu či na list přidávat komponenty, které usnadní 

tvorbu programu. Jednou z hojně využívaných komponent je „tlačítko“ neboli 

CommnadButton. Na „tlačítko“ se navazují určité operace či funkce. Mohou být 

umístěny na list, aby došlo k otevření programu, nebo pouze aby se vykonala daná část. 
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Dalším důležitým prvkem je Label neboli „popis“. Jedná se pouze o komponentu 

sloužící pro popis určitých části programu.  

Pokud je v programu potřeba využít textové pole na získání vstupních hodnot od 

uživatele, využijeme k tomu komponentu TextBox. 

  

Obrázek č.19: Základní rozhraní VBA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.1.2 UserForm 

UserForm neboli „formulář“ slouží ke vkládání komponent a je tak místem, kde se 

vytváří designová a uživatelská část programu. 

 

Obrázek č. 20: UserForm  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.1.3 Properties 

Properties neboli „vlastnosti“ daného objektu pomáhají v nastavování jednotlivých 

parametrů. Pomocí nich se nastavuje písmo, barva pozadí, velikost, či případně základní 

hodnota daného objektu. Každá komponenta má svoje vlastní specifické vlastnosti, 

existuje ale vlastností, které se opakují u všech komponent, například již zmíněné 

písmo.  
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Obrázek č. 21: Properties  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2 Základní princip a popis programu 

Cílem programu bylo pokusit se odhadnout vývoj ceny akcií v daném časovém 

horizontu na základě několika technických indikátorů. Před vstupem do pozice měl 

program také určit, při kolika kusech akcií jsou splněny podmínky rizika a money-

managementu. U všech informací v programu může uživatel nalézt symbol otazníku, 

který mu po najetí na něj, řekne, jaké jsou doporučené hodnoty nebo co daná hodnota 

znamená. 

3.2.1 Technické indikátory 

Program pracuje na základě třech technických indikátorů a to oscilátoru Williams %R, 

dále jednoduchých klouzavých průměrů a v poslední řadě pomocí objemového 

indikátoru VAMA. 

Každý z indikátorů nabývá na výstupů tří hodnot (Obr. č. 23). První z hodnot označuje, 

že se do pozice nedoporučuje vstupovat, alespoň ne v současné době nebo na vybranou 

dobu. Druhá z hodnot symbolizuje, že se dá očekávat růst daného instrumentu, a proto 

by měl daný instrument v daném časovém horizontu posílit. Naopak poslední hodnota 

určuje opak, tedy že se předpokládá pokles daného instrumentu v daném časovém 
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horizontu. Pokud alespoň 2 z 3 indikátorů, ukazují jedním směrem, jedná se o dobrý 

signál. 

 

Obrázek č. 22: Symboly používané v programu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.2 Money-management 

Money-management při dané investici a daném riziku má ukázat, s kolika kusy akcií 

se doporučuje vstupovat do obchodu. Dle planýrovaného uživatelova vstupu s určitým 

počtem kusů akcii do pozice program nabývá dvou výstupních hodnot (Obr. č. 24). 

Program také řekne, na jakou hodnotu se doporučuje nastavit stop-loss a take-profit 

První z hodnot ukazuje dvě možnosti a to, že buď je počet kusů akcií při daném riziku 

nízký a doporučuje se vstoupit do pozice s více kusy akcií, nebo že naopak uživatel 

plánuje nakoupit více kusů akcií, než je doporučeno, a proto by měl zvážit vstup do 

pozice s menším objemem akcií.  Druhá z hodnot, kterých program nabývá, pouze říká, 

že objem nakoupených akcí je v normě a doporučuje se vstup do pozice při daném 

objemu. 

 

Obrázek č. 23: Symboly používané v programu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.3 Rozbor jednotlivých indikátorů 

Jednotlivé indikátory již byly představeny výše, nicméně bylo třeba je trochu poopravit 

pro potřeby daného programu. Níže jsou tedy shrnuty základní podmínky, podle kterých 

program předpovídá budoucí vývoj akcií. Každý z indikátorů využívá určité časové 

úseky, a to konkrétně Williams %R a klouzavé průměry používají jak krátkodobý 

časový úsek, tak dlouhodobý, naproti tomu indikátor VAMA využívá pouze jeden.  U 

prvních dvou indikátorů program nejprve zjišťuje, zda uživatel nezadal vyšší hodnotu u 
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krátkodobého úseku než u dlouhodobého a naopak. A poté u všech indikátorů zjišťuje, 

zda je vůbec načteno potřebné množství dat.  

3.2.3.1 William %R 

Indikátor Williams vychází ze vzorce č. 4. V programu tenhle indikátor pracuje 

převážně se dvěma proměnnými zadanými od uživatele. Těmito proměnnými jsou 

období, ve kterém se indikátor Williams počítá. První proměnnou je krátkodobý časový 

úsek a druhou dlouhodobý. Poté, co program zjistí, zda jsou splněny podmínky výše, 

vypočítá nejdříve hodnotu pro krátkodobý časový úsek a poté pro dlouhodobý, kde 

následně tyto hodnoty porovnává. 

Hodnota oscilátoru Williams se pohybuje v rozmezí od 0 do -100, program tedy 

nejdříve rozpozná, jak klasifikovat danou hodnotu pro krátkodobý úsek a poté zvlášť 

určí i hodnotu pro úsek dlouhodobý. Pokud je tedy hodnota Williams vyšší než -35, 

program předpokládá, že trh je přeprodaný, pokud je naopak nižší než -65, trh je 

překoupený. Vše, co je mezi těmito dvěma hodnotami, je bráno tak, že trh je bez 

výraznějšího trendu. 

Následně zjistí doporučení dle Tabulky č. 2 

Krátkodobé 
Přeprodané Osciluje Překoupené 

Dlouhodobé 

Přeprodané nákup nákup nevstupovat 

Osciluje nákup nevstupovat prodej 

Překoupené nevstupovat prodej prodej 

Tabulka č. 2: Doporučení dle indikátoru Williams %R 

Na obrázku níže, je možné vidět ukázku výstupu indikátoru Williams %R. 
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Obrázek č. 24: Ukázka výstupu indikátoru Williams %R  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.3.2 Klouzavé průměry 

U klouzavých průměrů program postupuje velmi podobně jako u indikátoru Williams, 

alespoň zpočátku. Poté, co si program opět ověří, že byly splněny základní podmínky 

výše uvedené, spočítá program klouzavý průměr pro krátkodobou a dlouhodobou 

hodnotu. U jednoduchých klouzavých průměrů je podmínka jednoduchá, pokud je 

krátkodobý klouzavý průměr nižší než dlouhodobý, je doporučení prodat. Pokud 

naopak krátkodobý klouzavý průměr je vyšší než dlouhodobý, doporučení je koupit. Je 

však třeba dávat pozor na situaci, když jsou oba klouzavé průměry blízko sebe a tedy 

oscilují kolem jedné hodnoty, poté se nedají signály brát za oprávněné. Z tohoto důvodu 

program ještě zjišťuje, jak daleko od sebe dané klouzavé průměry jsou. To v praxi 

znamená, že pokud je rozdíl obou klouzavých průměrů menší než setina aktuální 

prodejní ceny, program doporučí do obchodu nevstupovat a raději vyčkat. 

 

Obrázek č. 25: Ukázka výstupu klouzavého průměru  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.3.3 VAMA 

Indikátor VAMA používá pouze jedno časové období a funguje na principu, že pokud je 

hodnota indikátoru vyšší než aktuální cena, doporučuje se akcie nakoupit. A 
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samozřejmě naopak, pokud je hodnota indikátoru nižší než aktuální cena, doporučuje se 

prodej. Opět je třeba počítat také s tím, kdy hodnota VAMA osciluje okolo aktuální 

hodnoty. Použijeme tedy opět pravidlo, že pokud rozdíl indikátoru a aktuální ceny je 

menší než jedna setina aktuální ceny, vstup do pozice se nedoporučuje. 

 

Obrázek č. 26: Ukázka výstupu indikátoru VAMA  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.4 Rozbor money – managementu 

Money-management pracuje hned s několika proměnnými zadanými od uživatele. 

Uživatel si může zvolit částku, kterou celkově plánuje investovat nebo má aktuálně na 

svém investičním účtu. Dále si zadává míru rizika, kterou je ochoten podstoupit na 

jeden obchod a také poměr zisku vůči ztrátě. Všechny tři položky jsou samozřejmě 

povinné, uživatel však musí zadat pouze investovanou částku, ostatní položky jsou již 

předem vyplněné a uživatel je může pouze v případě zájmu změnit. Program tedy 

nejdříve zjistí, zda je částka vyplněna. 

Po splnění dané podmínky program spočítá maximální ztrátu a maximální zisk, 

doporučený na obchod. Zároveň zjistí volatilitu daného instrumentu ze všech natčených 

dat. Volatilita slouží pouze jako informativní charakter pro uživatele, aby zjistil, zda je 

stop-loss a take-profit nastaven realisticky a je šance ho dosáhnout. K tomu samozřejmě 

také napomáhají symboly uvedené výše.  

Následně si uživatel zvolí, do jaké pozice hodlá vstupovat, jestli se jedná o prodej 

(= short), anebo zda se jedná o nákup (= long) a také kolik kusů akcií plánuje 

nakupovat. Dle těchto údajů mu program pomocí symbolů řekne, zda se jedná o dobrou 

variantu nebo je lepší změnit počet akcií, se kterými uživatel vstupuje do pozice. 
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3.2.5 Uživatelské prostředí 

Program byl tvořen s tím, aby byl na používání příjemný a aby bylo možné se v něm 

zorientovat i pro uživatele, který se standardně v dané problematice neorientuje. 

3.2.5.1 Hlavní okno 

Při zapnutí programu uživatel uvidí několik sloupců. V první sloupci zprava je datum, 

v dalším otevírací hodnota daného dne, maximální dosažená hodnota, minimální 

dosažená hodnota, uzavírací hodnota, objem zrealizovaných obchodů a upravená 

uzavírací cena. Upravená uzavírací cena se od standardní uzavírací ceny liší tím, že bere 

v potaz dividendy aj. faktory. V dalším sloupci je symbol, který je aktuálně načtený a za 

tlačítky nalezneme počet aktuálně načtených dat. 

Pomocí tlačítek se dostaneme do hlavních částí programu. Pomocí tlačítek Získání dat / 

Indikátory se načítají libovolné informace o vybraném symbolu a zároveň se tak pro 

načtený indikátor zjišťují výsledky indikátorů. Pomocí druhého tlačítka se otevírá okno 

na výpočet money managementu. 

 

Obrázek č. 27: Hlavní okno programu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.5.2 Získání dat / Indikátory 

Po kliknutí na první tlačítko se uživatel dostane do podokna, kde může načíst data pro 

symbol, který potřebuje zjistit. Symbol je možné si vybrat z předem definovaných, 

anebo si zadat svůj vlastní. Poté je třeba zadat, od jakého dne do jakého data se mají 

informace načíst. Je možné si pomoci textovým polem vedle, kde se může zadat o kolik 

dní zpátky se má datum posunout, ovšem zde je třeba brát v potaz, že se načte datum 

14 dní zpět a to neznamená, že se poté načte 14 dat, je třeba počítat se svátky či 

víkendy. Pokud je vše v pořádku, po kliknutí na tlačítko Stáhni data, se data načtou na 

list, pokud nastane nějaká chyba, program na to uživatele upozorní. 

Ve druhé části okna je možnost nastavit si indikátory dle potřeby, případně indikátory 

vynulovat na základní hodnoty uvedené na obrázku níže. Pomocí tlačítka Výpočet 
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vyskočí uživateli hláška s doporučením a vedle indikátoru se objeví symbol doporučení. 

Dále je možné si zobrazit graf s vybranými indikátory. V celém okně je samozřejmě 

možné najet či zmáčknout na tlačítko se symbolem otazníku a zobrazit si nápovědu. 

 

Obrázek č. 28: Podokno programu – Získání dat / Indikátory  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.5.3 Money management 

V další části programu nalezneme informace o money managementu. Uživatel zvolí 

investovanou částku, míru rizika a poměr ztráty vůči zisku a po kliknutí na tlačítko 

Vypočítej, se objeví informace o maximální ztrátě (stop-loss), maximálním zisku (take-

profit) a informace o volatilitě ze všech načtených dat. Dále uživatel zvolí, zda bude 

vstupovat do pozice long (nákup) či short (prodej) a postupným navyšováním počtu 

akcií se mění symbol, kdy je daný počet akcií optimální. A uživatel hned vidí také kam 

umístit stop-loss a take-profit. 
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Obrázek č. 29: Podokno programu – Money Management  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3 Testování dat 

Pro testování předpovědi programu bylo třeba si určit jasná pravidla, při kterých došlo 

ke vstupu do pozice a kdy k výstupu. U obchodování na burze je třeba mít jasně daný 

plán neboli strategii, která je řádně otestována na historických datech a kterou se bez 

výjimky řídíme. Důsledné dodržování otestované strategie je základ úspěchu, jelikož i 

malé vybočení může pro náš obchodní účet znamenat velkou ztrátu. 

Předpověď programu byla testována v rozmezí od 1. ledna 2011 do 1. května 2014. 

Výše kapitálu byla u každého instrumentu určena na 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 

kapitál byl dostatečný, bylo možné zvolit míru rizika 1:2, tedy na jeden ziskový obchod 

mohou být dva ztrátové, abychom byli zhruba na nule. Jedná se o přibližnou nulu, 

protože po každém uskutečněném obchodu dochází k přepočtu hodnot stop-lossu a take-

profitu. 

3.3.1 Vstup a výstup do pozice 

Plánované vstupy byly vždy za dva týdny od posledního uskutečněného obchodu a to 

v pondělí, k prvnímu otevření pozice došlo 3. ledna 2011. Ke vstupu došlo v případě, že 

alespoň dva ze tří indikátorů dávali stejná doporučení. Pokud doporučení bylo neutrální, 

další pokus o vstup byl odložena na následující pondělí. 
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Poté, co program ukázal jasný signál ke vstupu do pozice, bylo zjištěno, jaký objem 

akcií koupit a kam nastavit stop-loss a take-profit. Díky tomu byl i zajištěn výstup 

z pozice, který byl řízen standardně daným stop-lossem a take-profitem. 

3.3.2 Apple 

3.3.2.1 Zhodnocení 

Ve výše uvedeném sledovaném období se podařilo u akcií společnosti APPLE provést 

63 obchodů, tj. zhruba 1,5 obchodu na měsíc. Jak se ukázalo dle nastaveného poměru 

rizika, i větší počet ztrátových obchodů může znamenat celkový zisk. Z 63 obchodů 

bylo celých 35 ztrátových a jen 28 ziskových. I přesto se podařilo částku 1mil. Kč za 

40 měsíců zhodnotit celkem o 48 %. V prvním roce činilo zhodnocení 23 %, v druhém 

10,7 %, ve třetím 1 % a za první čtyři měsíce čtvrtého roku bylo zhodnocení zatím 

10 %.  

3.3.2.2 Vývoj kapitálu 

Na obrázku č. 31 níže je zobrazeno, že růst kapitálu byl lineární směrem vzhůru a je 

také důležité upozornit na fakt, že tomu tak bylo bez větších propadů. Největší počet 

ztrátových obchodů za sebou byl pět a nejvyšší propad byl tedy kolem 140 tis. Kč. Je 

důležité se zaměřit při testování i na tyhle propady, říkají nám, že v budoucnu může 

opět nastat situace, kdy dojde k několika ztrátovým obchodům po sobě, tyto informace 

pomáhají naší psychice. 

Naopak nejvyšší počet ziskových obchodů po sobě byl tři. Nicméně i přesto, že série 

pěti ztrátových obchodů může být delší, tak série tří ziskových obchodů ztráty smaže a 

navíc i vydělá, konkrétně v tomto případě byl zisk za tři ziskové obchody po sobě 

kolem 148 tis. Kč. 



47 

 

 

Obrázek č. 30: Postupný vývoj kapitálu - Apple 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.3 Adidas 

3.3.3.1 Zhodnocení 

U akcií společnosti Adidas se podařilo zobchodovat méně obchodů, než u předchozí 

společnosti. U společnosti docházelo velmi často k neutrálnímu doporučení, to ale 

pomohlo vyfiltrovat ty nejzajímavější. Přestože bylo provedeno jen 47 obchodů za výše 

zmiňované období, počet ziskových obchodů byl vyšší než počet ztrátových obchodů a 

to konkrétně 25:22. Průměr obchodů vycházel zhruba 1 na měsíc. Také celkové 

zhodnocení bylo vyšší, z částky 1mil. Kč bylo za 40 měsíců získáno zhodnocení skoro 

71 %. Za první rok došlo ke zhodnocení o 26 %, rok následující o 16,6 %, třetí rok bylo 

zhodnocení 7 % a za první čtyři měsíce čtvrtého roku bylo zhodnocení 8 %.  

3.3.3.2 Vývoj kapitálu 

Jak lze vidět na obrázku č. 31 níže, růst kapitálu je ještě strmější než u předchozí 

společnosti. Kapitál nepostihl ani žádný výrazný pád, proběhly spíše menší propady. 

Největší pád kapitálu způsobily čtyři za sebou jdoucí obchody, činící ztrátu kolem 

115 tis. Kč, naopak největší série ziskových obchodů, která činila čtyři obchody, získala 

210 tis. Kč.  
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Obrázek č. 31: Postupný vývoj kapitálu - Adidas 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4 Celkové zhodnocení 

Na testovaných datech bylo možné dobře sledovat, že program dával dobré předpoklady 

v případě, že trh rostl či padal s pravidelnými korekcemi. Pokud však došlo k tomu, že 

trh prudce stoupal, či prudce klesal, program neustále očekával korekci, která však 

nepřicházela a tak dával falešné signály.  

Zhodnocení, kterého bylo dosaženo, lze považovat za uspokojivé. U první společnosti 

Apple bylo za skoro 3,5 roku 48 %, zisk z jednoho milionu korun činil přes 480 tis. Kč. 

U společnosti Adidas bylo zhodnocení ještě vyšší a to konkrétně 70 %, což dělá částku 

700 tis. Kč. 

Je důležité si také uvědomit fakt, že změna pouhého money managementu, neboli 

poměru zisku k riziku, by znamenala úplnou změnu výsledků. U společnosti Apple byl 

poměr ziskových obchodů ke ztrátovým 4:5, tzn. na 4 ziskové vyšlo 5 ztrátových. Je 

však třeba si uvědomit, že dle nastavení rizika tenhle poměr přinesl 160 tis. Kč zisk, 

vůči 100 tis. Kč ztráty. Takže v průměru by se dalo říct, že na každých 9 obchodů je 

zisk 60 tis. Kč.  

U společnosti Adidas byl ten poměr o něco příznivější a to konkrétně přibližně 5:4, tedy 

5 ziskových obchodů na 4 ztrátové. Také z tohoto důvodu byl zisk na daném 

instrumentu vyšší. Dá se opět říct, že na každých 9 obchodů vychází zisk 200 tis Kč 

a ztráta pouze 80 tis. Kč, celkově nám tedy přineslo 9 obchodů zhruba 120 tis. Kč. 
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Zároveň je důležité provést test pro každý instrument zvlášť. To, že daná strategie 

funguje na vybraných titulech neznamená, že musí fungovat na všech.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit program na predikci vývoje vybraných 

instrumentů. Program je koncipován tak, aby dal jasný signál, zda do obchodu vstoupit 

či nikoliv. Zároveň nám udává základní podmínky řízení rizika, víme tedy již dopředu, 

kolik na daném obchodu můžeme mít potencionální zisk či ztrátu. Řízení rizika nebo též 

money management lze považovat za klíčové části, které vedli k tomu, že bylo 

dosaženo ziskovosti na obou vybraných instrumentech. 

V době, kdy se trhy pohybují na úrovni svých historických maxim, začíná se objevovat 

skepse, jak dlouho ještě trhy dokáží navyšovat svoje maxima. Výhodou programu je, že 

dokáže dát predikci vývoje nejenom, zda trh poroste, ale také zda trh bude klesat. 

Z toho lze usuzovat, že lze být ziskový i v případě propadu trhů. Jak nám ukázalo 

testování programu, k pozitivním signálům, dochází převážně v období, kdy trh roste či 

klesá s pravidelnými korekcemi. Naopak k falešným signálům dochází v době prudkého 

růstu či poklesu, kdy program očekává korekci, která nenastává. 

Součástí práce je celkové popsání metod technické analýzy a zároveň její nasazení 

v praxi. Je vždy dobré kombinovat, minimálně dva indikátory dohromady. Následně je 

popsáno, jak vypadá problematika řízení rizik a testování vybrané strategie. Strategie 

byla tvořena, aby měla jasné podmínky vstupu do obchodu a zároveň jasné podmínky 

výstupu z obchodu. Proto lze říci, že po důkladném testování, by využití daného 

programu mělo být ziskové. 
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