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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního 

systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní 

strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na 

historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování. 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, 

which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively 

safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite 

for the deployment into real trading. 
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Úvod 

Provádění obchodů je velice složitá a pro mnoho lidí také emotivní záležitost. 

Nezřídka kdy se stává, že nezkušený obchodník má nastavenou dobrou obchodní 

strategii, ale v rozhodující chvíli od ní upustí. Ať už v důsledku pocitu strachu, 

nepozornosti nebo chamtivosti, a to pro obchodníka obvykle znamená zbytečnou ztrátu. 

Toto je jedna z možných příčin proč se automatické obchodní systémy (AOS) těší vyšší 

oblibě. Tyto systémy nepociťují žádné emoce, které by je mohli ovlivnit a vždy se řídí 

přesně stanovenými pravidly. Další velkou výhodou AOS je možnost testování 

nastavených strategií na historických datech což umožňuje zjistit, jestli je dané nastavení 

efektivní. 

 

Obchody na burze, prostřednictvím brokera, může dnes provádět prakticky kdokoli, 

kdo má přístup k internetu. Stejně tak si každý může naprogramovat (nebo nechat 

naprogramovat od nějakého experta na tuto problematiku) svůj AOS. Takto vytvořený 

systém ale nestačí jen spustit a do konce života se o něj dále nestarat. AOS je nutné 

upravovat a přizpůsobovat aktuálnímu dění na trhu. Někdy stačí optimalizovat parametry, 

někdy přidat další podmínku či celý systém přeprogramovat nebo dokonce přestat 

používat a vymyslet úplně nový. 

 

Trhy se neustále mění (vyvíjí) a proto je potřeba neustále vymýšlet nové a nové 

strategie a obchodní systémy pro udržení výnosnosti. AOS navržený v této práci je 

založen na systému Martingale, který postupně naprogramuji, otestuji, provedu 

optimalizaci a následné ověření optimalizovaných hodnot.  
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Cíle práce, metody a postupy 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a optimalizovat strategii (automatický 

obchodní systém) pomocí historických dat v prostředí vhodné platformy. Strategie bude 

využívat volné finanční prostředky společnosti pro obchodování na finančních trzích za 

účelem zhodnocení a následného použití pro potřeby firmy. 

 

První kapitola se věnuje popisu teoretických východisek práce, vysvětlení použitých 

pojmů a terminologii. Zdrojem těchto informací byli knihy, literární a internetové články, 

webové stránky a informace nabyté během studia.  

 

Ve druhé kapitole popisuji současný stav a historii společnosti, pro kterou je 

automatický obchodní systém tvořen. Dále je popsán princip fungování vybrané strategie 

na modelovém příkladu a i v prostředí FOREXu.  

 

Třetí kapitola je již věnovaná vlastnímu návrhu řešení, kde je nejprve vybrána 

nejvhodnější platforma, pomocí které je strategie vytvořena a prvotně nastavena. 

Následně je na demoúčtu otestována její funkčnost na historických datech. Dalším 

krokem je provedení optimalizace automatického obchodního systému, vycházejícího 

z dané strategie, opět pomocí zvolené platformy. Testování byla také podrobena doba 

obchodování pro odhalení té nejvhodnější. Dále je provedena analýza optimalizovaných 

hodnot parametrů a závěrečné testování na historických datech za delší časové období, 

aby byla ověřena funkčnost a použitelnost automatického obchodního systému i 

v dlouhodobém časovém horizontu. 
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1. Teoretická východiska práce 

Tato kapitola se věnuje teoretickým východiskům, potřebným pro řešení zadaného 

problému. Popisuje základní pojmy, se kterými se na finančních trzích běžně setkáváme, 

účastníky těchto trhů a upřesní terminologii pojmů používaných v prostředí finančních 

trhů.  

 

1.1. Základní pojmy 

Aktivum 

Představuje vše, co přinese ekonomický prospěch. Nejpopulárnější jsou akcie, 

komodity a měny Forexové burzy (28). 

Broker 

Jinak nazývaný také makléř, je osoba (nebo firma), která zprostředkovává svým 

klientům přístup na trh (1). 

Burza 

Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji, umožňuje jejich prodej i nákup 

(28). 

FOREX 

Pochází z anglického FOReign EXchange, tedy směna cizích měn.  Devizový trh je 

v současnosti největším decentralizovaným finančním trhem na světě s obratem 

okolo 4 mld. USD denně (1). 

Investiční strategie 

Soubor stanovených pravidel a postupů, kterými je potřeba se v průběhu 

obchodování řídit a dodržovat je. 

MetaTrader 

Je to profesionální obchodní platforma sloužící k obchodování na finančních trzích, 

která uživateli umožňuje zadávat a kontrolovat obchodní příkazy, sledovat cenové 

grafy a využívat sofistikované nástroje technické analýzy (1). 

Obchod 

Směna aktiv uzavřená za účelem dosažení ekonomického prospěchu. 

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/broker/
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Trend 

Ukazuje směr vývoje ceny, může být rostoucí či klesající (1). 

Volatilita 

Míra kolísání hodnoty daného instrumentu (1). 

 

1.2. Měnový trh 

Největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě je právě trh měnový. Tento 

trh je díky rozmachu on-line obchodování přístupný téměř každému a obchody se zde 

uzavírají 24/5 (24 hodin denně, 5 dní v týdnu). Na měnový trh však působí řada faktorů, 

které ovlivňují měnový kurz.  

 

 

Obrázek č. 1: Obchodní hodiny a seance na FOREXu 

Zdroj: (35) 

 

1.2.1. Účastníci na měnovém trhu 

Na měnovém trhu se střetávají 4 skupiny obchodníků. 

Spekulators 

Spekulátoři jsou početná skupina, která zahrnuje všechny obchodníky, kteří se snaží 

vydělat na rozdílech měnových kurzů (2).  

Hedgers 

Tato skupina je složena z podniků a firem, které se snaží minimalizovat kurzové 

riziko, případně se proti riziku pojistit (2). 

Arbitrationers 

Arbitražéři jsou skupina zahrnující velké investiční celky, které aspirují na využití 

kurzových rozdílů. Své obchody uzavírají na více než dvou trzích a snaží se využívat 

měnové arbitráže (2). 
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Market makers 

Poslední skupinou jsou tzv. tvůrci trhu. Instituce (banky, brokeři,…), které 

zprostředkovávají retailovým (neprofesionálním) obchodníkům přístup na měnové 

trhy, obvykle pomocí nějaké online obchodní platformy (2). 

 

1.3. Terminologie (na měnových trzích) 

Ask  

Poptávková cena instrumentu, která udává cenu, za jakou může obchodník v danou 

chvíli nakoupit daný instrument, neboli vstoupit do dlouhé pozice (1). 

Bid 

Nabídková cena instrumentu, která udává cenu, za jakou může obchodník daný 

instrument prodat, neboli vstoupit do krátké pozice (1). 

Buy limit 

Specifický čekající pokyn, který se používá v případě, že se očekává obrat trendu při 

určité cenové hodnotě (nákup se zrealizuje v okamžiku, kdy cena Ask daného 

instrumentu poklesne na předem určenou hodnotu) (1). 

Býčí trh 

Rostoucí trh (má vzestupnou tendenci) (1). 

CCI -  Comodity Channel Index 

Indikátor technické analýzy, který měří sílu a rychlost trendu, optimismus nebo 

pesimismus na trhu (1). 

Day trading 

Obchodní styl založený na tom, že obchodník během dne otevře 1 nebo více pozic, 

ve kterých z pravidla nezůstává do druhého dne (1). 

Demo účet 

Cvičný účet, na kterém si obchodník může otestovat nastavení své obchodní strategie 

na reálných datech bez toho, aby riskoval vlastní kapitál (1). 

 

 

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/ask/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/bid/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/buy-limit/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/byci-trh/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/cci/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/day-trading/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/demo-ucet/
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Dlouhá pozice 

Zlaté pravidlo byznysu znamená nakoupit nízko a prodat vysoko. Toto pravidlo platí 

jak pro long position (dlouhá pozice, býčí pozice), tak i pro short position (krátká 

pozice, medvědí pozice). Dlouhá pozice znamená nejdříve levně nakoupit a poté 

draze prodat. Čili nastává v momentě, kdy obchodník očekává růst ceny komodity či 

měny. Obchodník spekuluje na růst, a proto nakoupí za nižší cenu a následně prodá 

za vyšší cenu (16). 

ECB 

Evropská centrální banka (1). 

Fed – Federal Reserve 

Americká centrální banka (1). 

Fundamentální analýza 

Na základě důležitých ekonomických, statistických, účetních, ale také politických i 

historických faktů předpovídá vývoj cen tržních instrumentů. Hledá skutečnou cenu 

finančního instrumentu. Největší využití je při oceňování akcií (1). 

Gap 

Cenový gap (cenová mezera) označuje místo v trhu, kde proběhla prudká nesouvislá 

změna ceny instrumentu (1). 

Hedging 

Pojem, který označuje otevření dvou vzájemně protichůdných obchodních pozic na 

jednom instrumentu. Zajištění otevřené pozice otevřením pozice jí protichůdné (1). 

Krátká pozice 

V případě krátké pozice (medvědí pozice) platí stejné pravidlo jako u dlouhé pozice 

s tím rozdílem, že prodej měny (komodity, kontraktu,…) nastává jako první a poté 

teprve dojde k jejímu nákupu. V tomto případě spekuluje obchodník na pokles ceny, 

proto za vyšší cenu prodá a poté za nižší cenu zpětně nakoupí. Tento postup se může 

zdát z počátku pro laika iracionální, ale je třeba to vnímat tak, že je princip úplně 

stejný jako u dlouhé pozice, jen je opačný postup (16). 

 

 

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/dlouha-pozice/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/ecb/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/fed/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/fundamentalni-analyza/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/gap/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/hedging/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/kratka-pozice/
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Laverage – pákový efekt 

Dovoluje obchodovat s násobkem vloženého kapitálu, např. při páce 10 a vstupním 

kapitálu 10 000 Kč obchodník může ovládat kapitál 100 000Kč, cenové pohyby se 

na účtu klienta rovněž násobí 10x (1). 

Lot 

Minimální obchodovatelné množství cenného papírů. Na FOREXu je to 100 000 

jednotek základní měny, známe i pojem minilot (0,1 lotu) a mikrolot (0,01) (1). 

MACD – Moving Average Conversagence Divergence 

Indikátor technické analýzy založený na kombinaci dvou klouzavých průměrů s 

různou periodou (1). 

Margin call 

Upozornění pro investora, že velikost jeho účtu není dostatečná pro udržení otevřené, 

nepříznivě se vyvíjející transakce. Pokud investorův kapitál klesne pod 30 % 

zajištění, tak se pozice automaticky uzavře (1). 

Market maker 

Tzv. tvůrce trhu je finanční instituce, která vytváří likviditu na finančním trhu. Řadí 

se sem zejména banky, brokeři, fondy atd. (1). 

Marže 

Množství finančních prostředků sloužících k zajištění otevřených pozic (1). 

Medvědí trh 

Klesající trh (má sestupnou tendenci) (1). 

MMF 

Mezinárodní měnový fond (1). 

Money management 

Proces řízení rizik je důležitou součástí obchodní strategie. Zpravidla kalkuluje s 

poměrem ziskových a ztrátových obchodů a maximální přípustnou ztrátou v 

jednotlivých obchodech (1). 

Moving average 

Klouzavý průměr, nástroj technické analýzy, který v každém okamžiku přepočítává 

průměrnou hodnotu daného instrumentu za předem určené časové období (1). 

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/laverage/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/lot/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/macd/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/margin-call/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/market-maker/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/marze/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/medvedi-trh/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/mmf/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/money-management/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/moving-average/
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Pip 

Pip (point) je nejmenší standardně používaný pohyb měnového páru. Pohne-li se 

např. cena měnového páru EUR/USD z hodnoty 1.4550 na 1.4551, tak je to 1 pip 

(15). 

Retracement 

Zpětný cenový pohyb instrumentu, který následuje po výraznějším pohybu (1). 

Rezistence 

Hranice odporu, která z různých důvodů brání v dalším růstu, po jejím překonání se 

dá očekávat výrazný pohyb vzhůru (1). 

Rollover 

Převrácení či překlopení otevřené pozice do následujícího obchodního dne, popř. z 

jednoho kontraktu do následujícího kontraktu (1). 

RSI –Relative Strengh Index 

Index relativní síly trhu, který na trhu porovnává relativní sílu kupujících se silou 

prodávajících (1). 

Sell Limit 

Specifický čekající prodejní pokyn, který se automaticky zrealizuje ve chvíli, kdy 

nabídková cena (Bid) instrumentu vzroste na požadovanou úroveň (očekáváme 

odražení od hranice rezistence) (1). 

Sell Stop 

Specifický čekající prodejní pokyn, která se provede ve chvíli, kdy nabídková cena 

(Bid) instrumentu poklesne na požadovanou úroveň. (1). 

Short 

Pozice, při které se spekuluje na pokles ceny instrumentu (1). 

Slippage 

Záporný rozdíl (skluz) pipů, který vznikne mezi zadáním tržní objednávky a tím kdy 

se objednávka vykoná (28). 

Spread 

Cena realizované transakce, která se zjišťuje rozdílem mezi nabídkovou a 

poptávkovou cenou instrumentu (1). 

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/pip/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/retracement/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/rezistence/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/rollover/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/rsi/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/sell-limit/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/sell-stop/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/short/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/spread/
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Stop loss 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů při obchodování na měnových trzích a 

měl by být vždy aplikován. "Stop-loss je předem definovaná krajní hranice, při které 

dobrovolně inkasujeme malou ztrátu dříve, než se taková rozroste do ztráty obří" 

(18). V případě, že se obchodníkovi nepodaří správně predikovat budoucí vývoj trhu, 

tak stop-loss ho může ušetřit velké ztráty. 

Svíčkový graf 

Nejdokonalejší systém grafického zobrazení vývoje ceny instrumentu. Diagram 

znázorňuje otevírací i zavírací cenu v konkrétním časovém období i její vývoj (1). 

Take profit 

Jedná se o pravý opak stop-loss. Take profit uzavírá pozici v momentě, kdy trh 

dosáhne předem stanovené úrovně, která je pro obchodníka výhodnější, než aktuální 

cenová úroveň (úroveň vyšší než aktuální při dlouhé pozici, nebo úroveň nižší než 

aktuální při krátké pozici). Z psychologického hlediska je pro investora jednodušší 

nastavit take profit, než stop-loss, protože je vždy jednodušší nastavovat, kdy 

inkasovat zisk, než kdy přijmout ztrátu (33). 

Trailing stop 

Jedná se o pohyblivý stop loss. Pokud se cena instrumentu pohybuje predikovaným 

směrem, platforma automaticky posouvá pokyn stop loss ve směru pohybu ve stálé 

vzdálenosti od aktuální ceny instrumentu (1). 

Základní měna 

První měna měnového páru, jejíž jednotkové množství nakupujeme za měnu druhou 

(1). Např. u měnového páru EUR/USD je základní měnou EUR. 

 

1.4. Obchodní přístupy 

V různých knihách se autoři často zmiňují, že pro obchodování na burze je potřeba 

mít vytvořen tzv. obchodní plán. Je to vlastně soupis pravidel a postupů PROČ, JAK a 

KDY vstupovat nebo vystupovat do/z obchodních pozic. Odlišné přístupy k obchodnímu 

plánu, jsou často spojené s konkrétními obchodními přístupy, ke kterým se obchodníci 

přiklánějí.  

http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/stop-loss/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/svickovy-graf/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/take-profit/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/trailing-stop/
http://www.kurzy.cz/forex/slovnik-pojmu/zakladni-mena/
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V této kapitole je obsažen souhrn nejznámějších a základních přístupů 

k obchodování, od kterých obchodní plány odvíjejí.  

 

1.4.1. Mechanický a diskrétní přístup 

Některé zdroje (5) uvádějí, že mechanický a diskrétní přístup jsou 2 základní přístupy 

pro rozdělení obchodníků. Mechanický přístup k obchodování je takový, kdy má 

obchodník jednoznačně stanovená pravidla a postupy pro řízení obchodů. V průběhu 

procesu obchodování se podle nich striktně řídí a „nepřemýšlí“ o nich. Neovlivňují ho 

obchodní signály, do rozhodování nezapojuje emoce, zkušenosti, intuici ani vlastní 

úsudek, vychází tedy pouze ze stanoveného obchodního plánu. Do obchodní platformy 

zadává signály pro vstupy a výstupy do a z obchodních pozic. Takovéto systémy jsou 

lákavé především pro začínající obchodníky, protože předpokládají, že pokud získají 

tento systém, budou moci rychle a snadno zbohatnout (6). 

 

Diskrétní přístup k obchodování rovněž vyžaduje vytvořit obchodní plán, ale klade 

důraz i na úsudek a zkušenosti obchodníka. Takovýto obchodník obvykle obchoduje 

podle předem stanoveného obchodního plánu, ale signály automaticky nepřechází jako u 

mechanického přístupu, ale zapojuje do obchodování vlastní rozhodnutí, zkušenosti, 

intuici a další faktory (6). Výhodou tohoto přístupu je velká míra adaptability měnícím se 

podmínkám na trhu (7).  

 

Jako příklad diskrétního systému si můžeme uvést např. Woodies CCI systém, který 

je sice detailně popsán na internetu (www.woodiescciclub.com), ale ani přesto jeho autor 

Ken Wood neobchoduje čistě mechanicky. 

 

1.4.2.  Poziční a intradenní obchodování 

Poziční a intradenní obchodování jsou 2 přístupy, které vymezují různý časový 

horizont pro obchodování. Podobně jako v předcházející podkapitole, mají i tyto přístupy 

svoje specifika.  
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Poziční obchodování se zaměřuje na změnu ceny v dlouhodobém časovém horizontu. 

Poziční obchodník, tedy zůstává na svých obchodních pozicích déle než 1 den. Obvykle 

zůstává i několik dnů, týdnů, měsíců dokonce i let. Takovýto obchodník může také 

obchodovat formou tzv. sezónních obchodů, založených na sezónních cyklech. Poziční 

obchodník převážně pracuje s denními, týdenními, občas i s měsíčními grafy (3). 

 

Hlavní výhody pozičního obchodování:  

 Časově nenáročné obchodování, vyžaduje méně času stráveného nad analýzou 

grafů než u intradenního obchodování. 

 Téměř neomezený potenciál zisku. 

 Méně stresových situací a delší čas na analýzu každého obchodu (3). 

 

Nevýhody pozičního obchodování: 

 Trh se může dlouhodobě pohybovat „do strany“ nebo opačným směrem, díky 

čemuž se obchodník může dostat do velké ztráty a tím podstupuje větší riziko. 

 Nabízí méně příležitostí. 

 Zisk není okamžitý, čeká se na něj relativně dlouhou dobu. 

 Větší nároky na počáteční kapitál (3). 

 

Intradenní obchodník je naopak každý, kdo obchoduje primárně v průběhu dne a 

nezůstává na svých pozicích přes noc. Takový obchodník začíná svůj obchodní den 

otevřením trhu a pracuje s nejčastěji minutovými (1, 2, 5, 15, či 30) grafy. Zřídka kdy do 

svého obchodování zapojí i dlouhodobější grafy (3).  

 

Hlavní výhody intradenního obchodování: 

 Každý den se začíná s „čistým kontem“, žádná pozice není držena přes noc. 

 Možnost pracovat s nízkým rizikem na obchod, někdy jen několik desítek dolarů. 

 Nižší poplatky. 

 V krátkém čase se dají vydělat relativně vysoké sumy. 

 Nižší nároky na počáteční kapitál (3). 
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Nevýhody intradenního obchodování: 

 Omezený potenciál zisku (uzavírání pozice na konci dne). 

 Velice časově náročné, otevřené pozice je nutno neustále sledovat, případně 

zasáhnout. 

 Vyšší míra stresu, vyplývají ze sledování otevřené pozice. 

 Nutnost rychlého rozhodování. 

 Malý prostor pro analýzu (3). 

 

1.4.3. Automatické obchodní systémy (AOS) 

AOS jsou založeny na mechanickém přístupu k obchodování.  Obecně vzato je to 

jakákoliv obchodní strategie, jejíž průběh nezávisí na rozhodnutí obchodníka, ale řídí se 

dle předem stanovených pravidel. AOS je soubor pravidel, která mají definované své 

vstupy a výstupy do/z trhu, na základě kterých program posílá zadané obchodní příkazy 

brokerovi. Takové systémy mohou být postaveny prakticky na čemkoli, co přináší 

obchodníkovi zisk. Někdy nesou označení „systémoví roboti“ (4).  

 

Tito softwaroví roboti mohou být plně automatizovaní, po instalaci není potřeba 

žádného dalšího zásahu pro spuštění obchodování, systém po instalaci řídí sám své vstupy 

i výstupy. Další možností jsou poloautomatické systémy, které obvykle analyzují situaci 

na trhu a posílají obchodníkovi signály, kdy nakoupit a kdy prodat. U těchto systémů 

musí samotný obchod realizovat sám obchodník (4). 

 

Výhody AOS:  

 Po správném nastavení není potřeba žádných zásahů do fungování systému. 

 Automatické vstupy a výstupy z obchodů. 

 Automatické nastavení stop loss a take profit. 

 Systém není ovlivňován stresem, únavou ani emocemi. 

 Obchody probíhají 24 hodin denně. 

 Obchodování na více trzích současně. 

 Dodržuje money management na 100 % (4). 
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Rizika spojena s používáním AOS 

 Stabilita prostředí (měnové intervence). 

 Životnost systému závisí na rychlosti změn trhu. 

 Zruinování účtu. 

 Výpadek připojení k internetu – nemožnost reagovat na změny trhu. 

 Výpadek elektrické energie – nemožnost reagovat na změny trhu. 

 Podceňování backtestingu (4). 

 

1.4.4. Swingový obchodník  

Tento obchodní postup je velice oblíbený a časem i ověřený. Postup vychází 

z předpokladu, že se trhy pohybují v neustálých „swinzích“, tedy krátkodobých změn 

nálady trhu. Někdy převládá medvědí a jindy býčí nálada. A přesně na tyto změny se 

swingový obchodník zaměřuje a profituje na nich. V obchodě zůstává přibližně 1- 3 dny. 

Mezi tyto obchodníky se řadí i známý Larry Williams. (26).  

 

1.4.5. Obchodník Skalper 

Obchodování probíhá v nejkratším možném časovém pásmu a obchody trvají jen pár 

sekund. Obchodníci spekulují na pohyb v rámci několika „bodíků“ a kolikrát i v rámci 

jednotek dolarů. Výsledkem toho jsou často stejně velké zisky jako ztráty, ale to se 

kompenzuje procentem úspěšných obchodů, které se pohybuje okolo 80 %. 

 

Jedná se o nejtěžší způsob obchodování, který vyžaduje řadu zkušeností, rychlost a 

koncentraci. Pro skalpery není problém provést i několik stovek obchodů za den. Tento 

způsob obchodování se zdá jednoduchý, ale není tomu tak. Mnoho začátečníků tímto 

způsobem s vysokou pravděpodobností přijde o své účty (26). 

 

 

1.4.6. Trendový obchodník 

Obchodník sleduje trend vývoje trhu a využívá převážně klouzavé průměry, 

„breakouty“ nebo indikátory momenta. Jedná se o kombinaci pozičního a intradenního 
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obchodování.  Obchodník vyčkává na trend a sveze se s ním, čímž dosahuje zisku. 

Takovému typu obchodování se říká folllowingtrend strategie (26). 

 

1.4.7. Protitrendový obchodník 

Stejně jako u trendového obchodování se jedná o kombinaci pozičního a intradenního 

obchodování, při kterém se obchodník neustále snaží „hádat“ dna a vrcholy trhů a 

spekulovat na jejich otočení. Toto obchodování je velice nejisté, ale přesto existuje 

několik poměrně účinných přístupů pro odhad otočení trendu, jako např. formace double 

top / double bottom, nebo RSI divergence (26).  

 

Obchodník musí obchody provádět s velkou opatrností a rozumem, protože je 

předpoklad velkých ztrát, které jsou ale štědře vykompenzovány v případě zachycení 

otočení trendu hned na začátku (26). 

 

1.4.8. Spreadový obchodník 

Spreadové obchodování je typem pozičního obchodování, který je používaný 

většinou profesionály. Jedná se o specifický typ obchodování, kdy se otevírá pouze 

několik pozic, ve kterých se zůstává i několik týdnů či měsíců. Pracuje se sezónními 

fundamenty, jejichž prostřednictvím je možné dosahovat vysokých zisků a poměrně 

dobré úspěšnosti obchodů (26).  

 

1.5. Analýza tržní ceny 

Cílem analýzy tržní ceny je zjistit správnou, odpovídající cenu akcie či jiné 

komodity. K tomu lze vyžít různé metody analýzy, jež jsou podrobněji vysvětleny 

v následujících podkapitolách. 

 

1.5.1. Fundamentální analýza  

Fundamentální obchodování obvykle vyžaduje dobrou znalost určitého aktiva. 

Zabývá se analýzou ukazatelů, které jsou charakteristické pro obchodované aktivum. 

V případě akciové analýzy jde o studium činnosti společnosti. Často se setkáváme 

s pojmem vnitřní hodnota akcie, pod kterým si můžeme představit jakousi teoretickou 

http://www.financnik.cz/art/manual/komodity-dvojity-vrchol.html
http://www.financnik.cz/art/manual/komodity-dvojity-vrchol.html
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hodnotou akcie, které odpovídá fundamentálním veličinám společnosti. Tuto hodnotu 

porovnáváme s tržní hodnotou akcie, z čehož následně usuzujeme, zda je daná akcie 

podhodnocená nebo nadhodnocená (10). 

 

Globální analýzou zkoumáme krátkodobé i dlouhodobé vlivy ekonomických 

ukazatelů na ceny různých finančních instrumentů (inflace, hospodářský růst, úrokové 

sazby, apod.). Analýza odvětví měří jeho citlivost na hospodářský cyklus, rozsah a způsob 

vládní regulace a míru inovace. Pomocí finanční analýzy jednotlivých titulů se stanoví 

vnitřní hodnota příslušného finančního instrumentu. V případě obchodování 

s komoditami obchodníci mohou například sledovat počasí, analyzovat zásoby apod. (9). 

 

U FOREXu pod globální analýzou rozumíme prognózu vývoje měnových trhů. 

Analýza konkrétního subjektu znamená sledování vývoje konkrétního měnového páru. 

Zvyšování HDP nebo zvyšování úrokových sazeb měnu posiluje. Inflace dělá měnu 

atraktivnější, z dlouhodobého hlediska je to však znakem makroekonomické 

nerovnováhy. Důležité je věnovat pozornost fiskální a monetární politice, či reportům 

z trhu práce (9).  

 

Trhy jsou často rozvířeny také indexy spotřebitelské důvěry, stav podnikatelského 

prostředí, tiskové zprávy FEDu a Evropské centrální banky ECB nebo vyjádření 

guvernérů jiných centrálních bank (6).  

 

1.5.2. Psychologická analýza  

Základy psychologické analýzy položil J. M. Keynes, podle kterého má na kurz vliv 

chování neinformovaných a nezkušených investorů. Vychází z toho, že chování účastníků 

trhu má často iracionální (psychologický) charakter (10).  

 

Investiční rozhodování je ovlivněno emocemi, jako jsou lakomost, strach ze ztráty 

nebo touha po zisku. Rozhodování investorů je ovlivnitelné okolním světem, z toho 

důvodu se většina investorů chová jako dav (davová psychóza). Jedině silné osobnosti 

této davové psychóze zvládnou odolat (10). 
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Cílem psychologické analýzy není určit kurz jako takový, ale odhadnou psychologii 

investorů (tzv. chování davu). K tomu dopomohou tzv. indikátory sentimentu. Tyto 

indikátory mohou být velice užitečné při tvorbě obchodního systému, a to zvláště při 

zjištění příliš optimistické nebo pesimistické nálady jak v krátkodobém, tak i ve 

střednědobém horizontu (11).  

 

Teorie psychologické analýzy podle André Kostolanyho předpokládá, že kurzy jsou 

ovlivněny především psychologickými reakcemi v krátkém období (do 1 roku), a 

fundamentálními ukazateli v období střednědobém (likvidita, úroková míra) a 

dlouhodobém (makroekonomické jevy) (11).  

  

1.5.3. Technická analýza 

Vychází z předpokladu, že lidské chování se v podstatě nemění a tedy i chování 

investorů je stálé a vyznačuje se opakujícími se reakcemi. Technická analýza je podložená 

řadou empiricky prokázaných poznatků, ale také se opírá a o vědecké teorie. Když se 

historie cenových změn na kapitálových trzích neustále opakuje, snaží se pomocí 

časových řad identifikovat jednotlivé trendy vývoje a z nich vyvodit budoucí vývoj ceny 

obchodovaného aktiva. Snaží se najít vhodné okamžiky na vstup a výstup do a z obchodní 

pozice (8). 

 

Technická analýza předpokládá, že vývoj cen se pohybuje v rostoucích či klesajících 

trendech anebo jde bokem (sideways market). Předmětem analýzy jsou časové řady, na 

kterých se rozpoznávají informace. Využíváme grafické metody (linie podpory a odporu, 

technické vzory-prapory) i technické indikátory (klouzavé průměry, oscilátory, apod.) 

(8). 

 

1.5.4. Dowova teorie 

Základy moderní technické analýzy položil novinář Charles Dow, který vypracoval 

historicky první teorii, zaměřenou na problematiku určování vývoje globálních trendů 

akciových trhů. Tato teorie je dodnes jednou z nejuznávanějších a nejznámějších teorií. 
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Dowova teorie byla zaměřená na akciové trhy, ale za nedlouho se zjistilo, že většina z 

jeho principů se dá aplikovat i na ostatní typy kapitálových trhů. 

 

Dowova teorie vychází z několika východisek.  

 Na trhu existují trendy.  

o Primární (hlavní) trend, trvá obvykle 1 – 3 roky.  

o Sekundární (střední) trend, který je krátkodobou korekcí primárního 

trendu v rozmezí 3 týdnů - 3 měsíců.  

o Terciální trend, krátkodobá korekce vyvolána určitým rozruchem, někdy 

může trvat jen několik málo hodin (10). 

 Předpoklad pohybu primárních trendů ve 3 fázích: 

o Akumulace – nákup (býčí trh), prodej (medvědí trh). 

o Participace – růst (býčí trh), pokles (medvědí trh). 

o Distribuce – vrchol býčího trhu => začíná prodej,  

dno medvědího trhu=> začíná nákup. 

 Změny cen vyplývají v důsledku změny agregátního pohledu všech účastníků 

trhu, tzn., že tržní cena odráží všechny známé informace a očekávání budoucího 

vývoje. 

 Trend existuje, dokud se neprokáže opak. 

 Cenové trendy jsou potvrzovány objemem uskutečněných obchodů. Důležité 

změny cen jsou doprovázeny i vysokým objem obchodů. 

 Dow požadoval, aby byla změnu trendu potvrzena oběma jím sestavenými indexy, 

tedy index Dow Jones Industrial Average (DJIA) a index The Rail Average. 

Podmínka vycházela z předpokladu korelace mezi množstvím vyrobených a 

přepravovaných výrobků a tím také mezi zisky průmyslových a železničních 

podniků (10).  

 

1.5.5. Grafické metody  

V grafu představují horizontální čárky na levé straně otevírací cenu (open) a 

uzavírací cenu (close) na pravé straně. Nejvyšší bod znázorňuje nejvyšší cenu (high), 
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které měnový pár dosáhl během daného období. Dno naopak znamená nejnižší cenu 

(low), za kterou byla akcie či komodita obchodována během daného dne (10). 

 

 

Obrázek č. 2: Ukazatel OHLC  

Zdroj: (13) 

 

Na základě dlouholetých pozorování grafů cen akcií byly identifikovány standardní 

průběhy cen akcií – technické formace (chart patterns). Jednou z nejjednodušších 

technických formací je trendová linie. Je to přímka proložená lokálními minimy 

rostoucího trendu nebo lokálními maximy klesajícího trendu. Protnutí této přímky může 

znamenat změnu trendu. Někdy se stává, že v rostoucím trendu lze vrcholy proložit linií 

návratu rovnoběžnou s trendovou linií, čímž vznikne rostoucí kanál. Podobným 

způsobem lze konstruovat i kanál klesající (10).  

 

Důležité je také sledovat objem uskutečněných obchodů v průběhu tvorby 

technických formací. Velké objemy ve dnech, kdy cena roste a nízké objemy ve dnech 

kdy cena klesá, indikuje nástup býčího trhu. Naopak při vysokých objemech ve dnech, 

kdy cena klesá a nízké objemy ve dnech, kdy cena roste, indikuje nástup medvědího trhu. 

Vysoký objem často znamená i vysokou volatilitu cen (10).  

 

1.6. Investiční strategie 

Investiční strategii můžeme popsat jako soubor daných pravidel, metod, chování a 

procesů, které umožňují efektivní volbu investičních instrumentů. Daná strategie je 

závislá na velikosti míry podstupovaného rizika a požadované výnosnosti (27). 
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Existují 2 typy investičních strategií: 

Pasivní investiční strategie 

Pro tyto strategie je charakteristická nižší výnosnost spojená s nižším 

podstupovaným rizikem a také minimální náklady na transakce. Používá se v podmínkách 

efektivně fungujícího trhu, kdy jsou na trhu všechny instrumenty správně ohodnoceny a 

se vzrůstem ekonomiky bude pravděpodobný i vzrůst hodnoty instrumentů pohybujících 

se na daném trhu a naopak. V situaci neefektivního fungování trhů je možnost zvýšení 

výnosnosti aktivním přístupem k obchodování (27).  

 

Aktivní investiční strategie 

 Tyto strategie jsou zaměřeny na výběr správného okamžiku pro provedení nákupní 

či prodejní akce daného instrumentu za účelem dosažení co největšího výnosu, mohou 

být prováděny dlouhodobě i krátkodobě (27).  

 

1.7. Genetické algoritmy 

Genetické procesy byly objeveny již v 19. století přírodovědcem Georgem 

Mendelem a dále rozvinuty Charlesem Darwinem. Jejich počítačová realizace začala již 

v 70. letech 20. století a je spojena se jmény J. Holland a D. Goldberg (34). 

 

Genetické algoritmy můžeme zařadit do třídy tzv. evolučních algoritmů. Jsou to 

algoritmy, které slouží pro vyhledávání na základně principů genetiky a mechanismu 

přirozeného výběru (19).  

 

„V teorii umělé inteligence je genetický algoritmus proces postupného vylepšování 

populace jedinců opakovanou aplikací genetických operátorů, který vede k evoluci 

takových jedinců, kteří lépe vyhovují stanoveným podmínkám než jedinci, ze kterých 

vznikli. Proces konverguje k situaci, kdy je populace tvořena jen těmi nejlepšími jedinci. 

Hlavním principem je kopírování a vyměňování řetězců - chromozómů. „ (19). 

 

Chromozómy jsou tvořeny řetězci genů pevné délky. Geny jsou převážně 

prezentovány v podobě 1 a 0. Populace je tvořena množinou chromozómů, v niž má každý 
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jednotlivý chromozóm definovanou tzv. fitness funkci, která slouží k hodnocení jeho 

vhodnosti. Čím má chromozóm vyšší fitness hodnotu, tím vyšší je pravděpodobnost, že 

bude reprodukován (zkopírován) do nové populace. Funguje tzv. elitářský mechanismus 

- do nové populace je reprodukováno vždy určité procento nejlepších chromozómů (19).  

  

Bylo vytvořeno několik genetických operátorů, umožňujících manipulaci 

s chromozómy. Mezi tyto operátory se řadí selekce, křížení a mutace. Opakující se proces 

reprodukce se nazývá epochou populace, neboli jednou generací, a představují ji právě 

kroky selekce, křížení a mutace. Důležitým krokem v procesu reprodukce je vytvořit 

počáteční populaci n chromozómů, ne příliš malou, aby nedošlo ke špatnému pokrytí 

prostoru řešení, ale také ani příliš velkou, aby se nezvyšovala výpočetní náročnost, a 

vhodně do nich zakódovat informace pro řešení problému. Tato populace se potom 

postupně mění a vyvíjí pomocí již zmiňovaných genetických operátorů, dokud není 

proces ukončen (34). 

 

Operátor selekce (selection)  

Při procesu selekce se vybírají chromozómy s nejlepší hodnotou fitness funkce 

(zdatností), ze kterých se následně stanou rodiče další generace.  

 

Tabulka č. 1: Selekce 

01111010 > 00100010 

122 > 34 
Zdroj: (34) 

 

Na druhou stranu je ale také důležité zachovat dostatečnou různorodost populace, 

aby nedošlo k předčasné konvergenci, kterou lze popsat pomocí tzv. selekční intenzity,  

I =
�̅�∗ − �̅�

𝜎
 

kde �̅�∗ značí průměrnou hodnotu fitness funkce po selekci, �̅� průměrnou hodnotu fitness 

funkce před selekcí a 𝜎 rozptyl fitness hodnot před selekcí (34). 

 

Operátor křížení (crossover)  

Operátor křížení lze vyjádřit ve tvaru: 
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𝑂𝑐 ∶  𝑋2  → 𝑋2 

Jedná se o záměnu dvou nebo více částí rodičovských chromozómů, které způsobí 

vznik nových, modifikovaných, chromozómů při zachování části genetické informace od 

obou rodičů. Tato operace se nejčastěji provádí s 95 % pravděpodobností (34). 

 

Tabulka č. 2: Křížení 

 

Zdroj: (34) 

 

Operátor mutace (mutation)  

Operátor mutace lze vyjádřit ve tvaru: 

𝑂𝑚 ∶ 𝑋 → 𝑋 

Mutace je důležitá jako zdroj nových informací, představuje modifikaci 

chromozómu, při níž dojde k náhodné změně. Příliš nízká mutace nedokáže do populace 

přinášet dostatek nových informací a příliš častá mutace může mít za následek nestabilitu 

populace. Operátor mutace společně s operátorem křížení tvoř tzv. operátor reprodukce 

(34). 

 

Tabulka č. 3: Mutace 

před 
mutací   

po 
mutaci   

před 
mutací   

po 
mutaci 

0110010   0010110   0110111   0110100 
 

Zdroj: (34) 

 

Genetické algoritmy umožňují řešit složité problémy a využívají se v případech, kdy 

by přesné řešení úloh pomocí systematického prozkoumávání trvalo téměř nekonečně 

dlouho. Za velkou výhodu lze považovat schopnost řešit dané úlohy bez ohledu na 

charakter dat, provázanost jednotlivých částí systému nebo existenci zpětných vazeb (34). 

 

rodiče   potomci   rodiče   potomci 

0111010   0111001   0110111   0111011 

0111001   0110010   1011010   1010110 
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  Na rozdíl od tradičních vyhledávacích algoritmů se lépe vyrovnávají s lokálními 

extrémy, takže nacházejí řešení, která se více přibližují tomu optimálnímu. Také užívají 

srovnatelně méně matematických operací (34). 

  

Genetické algoritmy se dají obecně využít i při řešení problémů v oblasti řízení firem, 

např. pro řešení minimalizace nákladů či maximalizace tržeb.  

 

1.8. Backtesting 

Jedná se o zpětné testování obchodního systému na historických datech, které jsou 

k sehnání u každého lepšího brokera. Zvolíme si časový úsek historických dat a časové 

období (minuty, hodiny, dny), které bude při testování používáno.  Postupně krok za 

krokem budeme procházet daný trh (měnový pár), který nás zajímá a podle indikace 

obchodního systému si budeme značit dosažené výsledky, zisky, ztráty, vstupy a výstupy 

z pozic. Celkový výstup tohoto testu nám podá informaci o tom, zda je obchodní systém 

v daném časovém období ziskový či nikoli (29).  

 

Backtesting můžeme provádět: 

 Ručně – pomocí tužky a papíru nebo např. pomocí MS Excel 

 Automaticky – pomocí platformy, která podporuje testování na historických 

datech. Software se řídí naprogramovanými pravidly obchodního systému, která 

sám aplikuje na historická data a následné zobrazí report s výsledky testu, ze 

kterého zjistíme, jestli je obchodní systém ziskový či ne (29).  

 

1.8.1. Historická data 

Pro backesting je důležité mít kvalitní historická data a v dostatečném množství. Data 

můžeme ve většině případů stáhnout pomocí používané platformy. Pokud platforma tuto 

možnost nepodporuje, můžeme je stáhnout, přímo od nějaké společnosti (např. X-Trade 

Brokers) a vložit do platformy. Další a poslední možností je naimportovat historická data 

z externího zdroje, existují služby pro získávání kvalitních historických dat (31). 
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1.9. Optimalizace  

Optimalizace je proces, při kterém se tvoří množina scénářů, u které tester nebo 

testovací platforma mění hodnoty jednotlivých parametrů, v předem zvoleném rozsahu, 

a následně je kombinuje, tak aby otestoval každou možnou kombinaci a automaticky 

vyhodnotil její ziskovost. S touto kombinací potom může obchodník pracovat a použít ji 

ve své strategii. Optimalizace tedy může pozitivně ovlivnit výslednou ziskovost 

obchodníkovi strategie (31).   

 

Nejčastěji optimalizovanými parametry jsou: 

 Stop loss – SL 

 Take profit – TP 

 

Ale optimalizovat může i jiné jako slippage, horní a dolní hranice některých 

indikátorů, periodu indikátorů apod. (31).  

 

1.9.1. Optimalizace pomocí platformy 

Pro lepší vysvětlení použiji konkrétní platformu MetaTrader 4, na které bude 

vysvětlen proces optimalizace pomocí platformy. Sloupec Hodnota se využívá pro 

testování právě 1 scénáře. Ostatní sloupce Star, Krok a Stop jsou určeny pro optimalizaci 

(31). 

 

Parametry, které mají být testovány, musíme zatrhnout, určit od jaké hodnoty 

(sloupec Start) po jakých krocích (sloupec Krok) a do jaké konečné hodnoty (sloupec 

Konec) se mají optimalizovat. Tento proces ukáže, jak by vypadal zisk v jednotlivých 

scénářích za dané testované období. Čím větší rozpětí mezi startem a cílem, čím menší 

kroky nebo čím více parametrů pro optimalizaci zvolíme, tím delší a náročnější na 

výpočet daná optimalizace bude (31).  
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Obrázek č. 3: Optimalizace – vstupní parametry 

Zdroj: (31) 

 

Ve výsledném reportu se v jednotlivých řádcích vždy zobrazí pořadové číslo testu, 

celkový zisk, počet transakcí, faktor zisku, předpokládaný zisk, maximální pokles, 

relativní pokles a přehled testovaných proměnných. Sloupce můžeme řadit podle hodnot 

sestupně i vzestupně (31). 

 

 

Obrázek č. 4: Výsledné scénáře optimalizace 

Zdroj: (31) 

 

 „Výkonnost obchodní strategie při optimalizaci na historických datech není zárukou 

toho, že v budoucnosti bude dosaženo stejné nebo obdobné výkonnosti dané obchodní 

strategie při reálném obchodování“ (30). 
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2. Analýza problému 

Společnost ZLKL, s. r. o. má k dispozici volný kapitál v hodnotě cca 100 000 Kč. 

Tento kapitál by chtěla investovat nebo jinak použít pro získání vyššího výnosu než 

kdyby se nechal úročit na bankovním účtu. Tento kapitál může investovat do cenných 

papírů či jiných komodit nebo s ním zkusit obchodovat na měnovém trhu. Společnost se 

rozhodla pro možnost obchodování na měnovém trhu, z toho důvodu se dále budeme 

věnovat výběru vhodné strategie a následné optimalizaci. 

 

2.1. Představení společnosti 

Společnost ZLKL nabízí zákazníkům širokou škálu strojírenských činností, 

konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality a také 

vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na 

požadavky klienta a přijatelným cenám dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. 

Hlavními odběrateli jsou především nadnárodní koncerny, jako je Emerson a Siemens. 

Přibližně 60 % výroby je exportováno, hlavním odbytištěm je po České republice Francie 

a Německo. Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém, 

vodohospodářském a nově i v automobilovém průmyslu (14). 

 

Firma se řídí mottem: „ Přesnost je ctností nejen králů“. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Logo ZLKL 

Zdroj: (14) 

 

2.1.1. Historie společnosti 

Společnost ZLKL byla založena roku 1993 a zaměstnávala 45 zaměstnanců. Jejím 

hlavním programem byla v pronajatých opravárenských prostorách výroba nábytkového 

kování a výsuvných roštů pro sedací soupravy. 
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V roce 1994 byl učiněn první krok ke kvalitativnímu a kvantitativnímu rozvoji tím, 

že se společnost prosadila ve výběrovém řízení na výrobu rámů zadních sedadel pro vozy 

Škoda Felicia, které byly dodávány firmě KARSIT HOLDING, s.r.o. Objem tržeb se 

pohyboval mezi 50-60 mil. Kč. V tomto roce vzrostl počet zaměstnanců na zhruba 80 

(14). 

 

Důležitým milníkem pro vývoj společnosti byl počátek spolupráce s M. L. 

S. Holice, spol. s r. o. (Moteur Leroy Somer), kdy se ZLKL  začalo zaměřovat na lisování, 

zpracování plechů, svařování dílů v ochranné atmosféře a obrábění litinových a 

ocelových dílů pro alternátory a elektromotory (14). 

 

V roce 2003 došlo k vyplacení ostatních 3 společníků Ing. Ladislavem Brázdilem, 

který se tak stal 100% majitelem, rozšířil společnost  další provoz. Díky investicím místo 

vyplácení podílu na zisku se ZLKL stalo inovativní, technologicky špičkově vybavenou 

strojírenskou společností disponující unikátními technologiemi, jako je robotické 

svařování hliníku metodou CMT pro automobilní průmysl nebo v ČR výjimečnou 

komorou pro tlakové zkoušky ventilů. Dalším specifikem je vývoj vlastního, celosvětově 

unikátního vozidla pro tělesně postižené, který započal v roce 2005 (14). 

 

V roce 2010 společnost získala certifikaci Integrovaného systému managementu, 

čímž splňovala požadavky norem ISO 9001, 14001 a 18001 (14).  

 

V minulých letech si firma prošla díky celosvětové hospodářské krizi velmi obtížným 

obdobím, které ale navzdory všemu mělo i pozitivní efekt. Došlo k výraznému zvýšení 

produktivity, zkvalitnění a modernizaci společnosti jako celku (14). 

 

2.1.2. Organizační struktura 

Jak je patrno z názvu, právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. 

Vlastníkem je jediný společník, který je zároveň ředitelem společnosti. Společnost má tři 

jednatele, výše základního kapitálu je 100 000 Kč. 
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Majitel společnosti je zároveň vlastníkem dceřiné společnosti Vinbra, s.r.o. Dalším 

projektem je vývoj vozidla pro tělesně postižené Elbee, který probíhá přímo pod záštitou 

ZLKL. 

 

Organizační struktura ZLKL je řízena dle organizační směrnice OS 4.2.3.3: 

Organizační řád. Ten je základní organizační normou společnosti a stanovuje základní 

zásady a nástroje řízení, útvarovou strukturu a působnost základních úseků společnosti a 

vztahy mezi nimi. Orgány manažerské struktury se sestávají z vedení společnosti, rady 

integrovaného systému a středního managementu. Vedení společnosti sestává z ředitele 

společnosti, jednatelů společnosti, představitele managementu pro jakost, z pěti 

vedoucích úseků a dvou manažerských pozic, odpovědných za řízení určitých segmentů 

společnosti. 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma organizační struktury vedení společnosti ZLKL, s.r.o. 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

2.2. Systém Martingale 

Tento systém byl vytvořen již v 18. století panem Johnem Henrym Martindalem, 

který byl v té době majitelem jednoho londýnského kasina. Jeho jméno bylo postupem 

času zkomoleno na Martingale. Systém se dodnes používá i v některých hazardních hrách 

a teoreticky vždy dosahuje zisku. Ve velké míře závisí na množství finančních prostředků, 

které má subjekt k dispozici, je totiž potřeba poměrně velkého kapitálu pro fungování 
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tohoto systému. Systém může být ovlivněn nepříznivými faktory, jako například dlouhá 

série proher v řadě, která může „hráče“ přivést k bankrotu.  

 

Tento systém se dá využít i při obchodování na burze či měnových trzích. Je založen 

na předpokladu růstu (long position) a poklesu (short position) ceny. To je také důvod, 

proč se tento systém obchoduje na velice likvidních trzích, jako jsou měnové páry 

USD/JPY, GBP/USD a EUR/USD. 

 

Matematický popis systému  

q  - pravděpodobnost ztráty 

B  - základní částka 

n  - počet obchodů, které můžou být neúspěšné v řadě, než dojde k bankrotu 

qn  - pravděpodobnost ztráty u všech n obchodů 

 

Celková ztráta, která v tomto případě vznikne, je vyjádřena vzorcem: 

 

Zdroj: (32) 

 

Pravděpodobnost, že všech n obchodů nebude ztrátových je 1 − qn, tzn., že zisk bude 

roven základnímu vkladu B. Očekávaný zisk z proběhnutého obchodu je tedy vyjádřen 

vzorcem:  

 

 

Zdroj: (32) 

 

Případ, kdy je pravděpodobnost ztráty q > 1/2, vyjádříme ve tvaru 1 − (2q)n < 0 pro 

všechna n > 0. Tento výraz říká, že v každém obchodě, ve kterém je větší 

pravděpodobnost ztráty než zisku, v průměru ztrácíme peníze (32). 
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2.2.1. Princip fungování systému 

Přiblížení principu tohoto systému pro zjednodušení vysvětlím na příkladu rulety. 

Jedná se o systém zdvojnásobování sázek vždy po prohře. Hráč si vybere, jestli bude sázet 

na červenou nebo černou barvu, může také sázet i na ostatní rovné sázky, jako jsou sudá 

nebo lichá či malá nebo velká čísla, je to jedno, protože tyto sázky mají stejný výplatní 

poměr a to 1:1. Řekněme, že pro toto vysvětlení si hráč zvolí, že bude sázet na černou 

barvu. 

 

Začne sázkou jedné jednotky (např. 100 Kč) na černou barvu. Pokud vyhraje, vsadí 

stejnou částku (opět 100 Kč) na stejnou barvu. Pokud ale prohraje, vsadí dvojnásobek 

vsazené jednotky, tedy dvě jednotky (2 x 100 = 200 Kč). Pokud prohraje i nyní vsadí opět 

dvojnásobek vsazené částky, tedy čtyři jednotky (2 x 200 = 400 Kč). V dalších 

prohraných kolech by vsadil postupně 8, 16, 32, 64, ... jednotek. Tento princip opakuje 

do okamžiku výhry, kdy hráč získá veškerý svůj vklad, vydělá jednu jednotku navíc a 

začne vsázet znovu od jedné jednotky (21). 

 

Tabulka č. 4: Princip systému Martingale 

 

Zdroj: (21) 
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2.2.2. Charakteristika systému pro FOREX 

Systém je, jak již bylo vysvětleno v předchozí kapitole, založen na zdvojnásobování 

sázky, v tomto případě lotu při každém ztrátovém obchodě, viz obrázek č. 5.  

 

Obrázek č. 7: Teorie použití systému Martingale 

Zdroj: (22) 

 

Budu obchodovat s počátečním kapitálem ve výši 4 000 $. Při kurzu 25,23KČ/USD 

je to 100 920 Kč, což odpovídá původně domluvené částce. Z důvodu možné dlouhé řady 

neúspěšných obchodů, musím přizpůsobit i velikost lotu, který se bude postupem 

obchodování navyšovat, právě s ohledem na počet neúspěšných obchodů v řadě. Začínat 

proto budu na velikosti 0.03 lotu, který se bude postupně zvyšovat nastaveným 

parametrem násobitele, dle principu by měl být násobitel roven 2, ale může být i vyšší. 

Jednotlivé příkazy pro otevírání nových pozic od sebe budou vzdáleny v závislosti na 

velikosti kapitálu a zvoleného měnového páru, respektive se snižujícím se kapitálem se 

bude vzdálenost mezi otevíráním nových pozic zvětšovat a naopak. Systém Martingale 

tedy není aplikovatelný na měnové páry s dlouhodobě konstantním trendem. 

 

2.3. Technická analýza 

Technická analýza je nejvyužívanější metodou, protože má přesná a jednoznačná 

pravidla pro vstupy a výstupy z obchodů. Obsahuje technické indikátory (ukazatele), 

které přinášejí aktuální informace o trhu.  

 

Indikátorů existuje nepřeberné množství, a proto není snadné vybrat z nich ten 

správný. Dělí se na 2 základní skupiny: 
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Trendové indikátory 

Pomocí křivky znázorňují směr a sílu trendu, která je počítaná pomocí 

matematického vzorce. Mezi nejpoužívanější můžeme zařadit klouzavé průměry, např. 

EMA, SMMA, MACD, SMA (20). 

 

Nejznámějším je asi MACD (Moving Average Convergence Divergence). Tento 

indikátor je vyjádřen vztahem mezi dvojicí klouzavých průměrů. Jedná se o rozdíl 

EMA12 a EMA26 (při standardním nastavení MACD (12, 26, 9)), kdy můžeme ještě 

sledovat Trigger (signální křivku), který se v tomto standartním nastavení rovná 9-ti 

dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru, a pomyslnou nulovou čáru, která 

označuje místo kde se MA9 rovná MA26. Indikátor MACD však můžeme dle potřeby 

upravovat (25).  

 

 

Obrázek č. 8: Příklad indikátoru MACD 

Zdroj: (24) 

 

Oscilátory 

Indikátory určující pohyb ceny, konkrétně jejich rychlost a sílu, vychází 

z předpokladu, že tato síla (momentum) může být změřena. Tyto ukazatele indikují 

změnu ceny ještě předtím, než skutečně nastane. Mezi nejpoužívanější můžeme zařadit 

RSI, CCI a Stochastic (20). 
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Relative Strength Index (index relativní síly - RSI) se řadí k nejpoužívanějším 

zástupcům skupiny oscilátorů. RSI vyjadřuje sílu, nebo naopak oslabení trhu. "Základní 

idea indikátoru RSI je možnost měřit kdy je trh překoupen (overbought), nebo naopak 

přeprodán (oversold) a dle toho zvažovat možnost krátké (v případě overbouhgt) nebo 

dlouhé (v případě oversold) pozice" (17). 

 

Hodnoty indikátoru RSI se pohybují v rozmezí 0 - 100. V případě, že se křivka 

oscilátoru pohybuje nad hodnotou 70, tak je trh považován za překoupený (overbought) 

a v tuto chvíli se zvažuje otevření krátké pozice. Naopak pokud se křivka pohybuje pod 

hodnotou 30, tak se trh považuje za přeprodaný a znamená to signál pro otevření dlouhé 

pozice (17). 

 

U RSI je také velmi důležitá jeho perioda, která značí množství posledních úseček 

na grafu. Máme-li denní graf, tak se RSI bude vypočítávat na základě posledních 14 

obchodních dnů, jedná-li se ale např. o 5 minutový graf, tak se hodnota RSI bude počítat 

podle posledních 14-ti pětiminutových úseček. Nejčastěji se používá RSI(14), tedy s 

periodou 14. V poslední době ale získaly na popularitě také 9-ti denní a 25-ti denní 

periody. Čím nižší perioda RSI je zvolena, tím bude indikátor volatilnější (15). 

 

 

 

Obrázek č. 9: Příklad oscilátoru RSI 

(Zdroj: 23) 
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3. Vlastní návrhy řešení 

Mým cílem při nastavení tohoto systému je vytvořit pomocí vhodné platformy 

automatický obchodní systém (AOS), tak aby dosahoval ročního zhodnocení vloženého 

kapitálu ve výši alespoň 80 %, a jeho maximální pokles by se neměl dostat přes hodnotu 

25 % z vloženého kapitálu. Z toho můžeme také odvodit, že ziskový faktor musí být větší 

než 1. Tento systém budu testovat na historických datech a po dosažení požadovaných 

výsledků přejdu k testování na reálných datech.   

 

3.1. Výběr platformy 

Pro obchodování na FOREXu je v současnosti možnost vybrat si z mnoha různých 

platforem fungujících na různých operačních systémech. Nejpopulárnější a 

nejpoužívanější z těchto platforem jsou MetaTrader, NinjaTrader a Saxo trader. Každý 

z nich má však své výhody a nevýhody. 

 

3.1.1. Meta Trader 

Jedna z nejpopulárnějších a nejvíce využívaných platforem pro obchodování na 

FOREXu. Jednou z hlavních předností je možnost přepnutí do rodného jazyka (podporuje 

i češtinu), čímž se odlišuje od ostatních platforem, které jsou převážně v anglickém 

jazyce.  Mezi další výhody můžeme zařadit nízkou hardwarovou náročnost a to, že Meta 

Trader je zcela zdarma a každý lepší broker nabízí kromě plné verze také historická data 

pro fiktivní obchodování a testování. Samozřejmostí je okamžitý přístup k trhu (v rámci 

sekund) bez jakéhokoli zpoždění. Meta Trader je oblíbený díky intuitivnosti a 

jednoduchosti jeho ovládání (23). 

 

Výhody: 

1) Čeština. 

2) Neomezená licence zdarma, včetně historických dat. 

3) Nenáročný na hardware. 

4) Uživatelsky příjemné prostředí. 
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5) Vysoká uživatelská podpora programu na největších světových FOREXových 

trzích. 

6) Technická analýza – jedinečné indikátory pouze pro Meta Trader. 

7) Možnost automatického obchodování (AOS) (23). 

 

3.1.2.  Ninja Trader 

Tato platforma je vhodná jak pro úplné začátečníky, kteří se chtějí seznámit s trhem, 

tak i pro ty, kteří jsou profesionály na trhu a chtějí využít bohatou nabídku funkcí a 

pokročilejší nástroje pro obchodování, které Ninja Trader nabízí (23). 

 

Výhody: 

1) Demo licence na 30 dní zdarma. 

2) Uživatelsky příjemné prostředí. 

3) Možnost automatického obchodování (AOS). 

4) Možnost provádět obchody přímo z grafu. 

5) Detailní a přehledné statistiky obchodů. 

6) Lze obchodovat nejen FOREX, ale i futures, akcie a další. 

7) Vypínání víkendových dat při testování. 

 

Nevýhody: 

1) Program pouze v anglickém jazyce. 

2) Licence pro reálné obchodování není zdarma (cca 60 USD/měsíc) (23). 

 

3.1.3. Saxo trader 

Tato platforma umožňuje obchodovat nejen na FOREXu, ale také s akciemi, futures, 

opcemi ETF, CFD a dalšími z jediné platformy, která je plně integrovaná pro 

obchodování na on-line finančních trzích. Nabízí bohatý výběr z nástrojů technické 

analýzy a tržních informací (23).  
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Výhody: 

1) Úplná produktová řada – 182 kurzů zahraničních měn (včetně Spot Gold/Silver), 

9 000 CFD, 22 CFD se sledováním indexů, ETF, akcie z 36  burz, a také FOREX 

opce, futures a další deriváty. 

2) Uživatelsky příjemné prostředí. 

3) Rozsáhlé analýzy trhu. 

4) Informace o novinkách na světových trzích. 

5) Kontakt s dealery prostřednictvím chatu. 

6) Vynikající likvidita banky. 

7) Rychlá realizaci transakcí pomocí jediného kliknutí. 

8) Spolehlivé obchodování s plně licencovanou a regulovanou evropskou bankou. 

 

Nevýhody: 

1) Program pouze v anglickém jazyce. 

2) Méně dodatečných indikátorů. 

3) Nepříliš rozšířený (23). 

 

3.1.4. Srovnání platforem 

Tabulka č. 5: Srovnání platforem 

 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Nejvyššího počtu bodů ve srovnání platforem Meta Trader, Ninja Trader a Saxo 

Trader dosáhla platforma Meta Trader, se kterou jsem se setkal i v minulosti a mám s ní 

jisté zkušenosti a proto ji použiji i pro tento návrh a optimalizace zvolené strategie. 

 

3.2. Martingale systém 

V této kapitole se budu věnovat nastavení systému Martingale, testování a jeho 

následné optimalizaci. Počáteční depozit, jak již bylo dříve řečeno, bude 4 000 USD. 

 

3.2.1. Nastavení 

Pro naprogramování tohoto systému jsem využil různé návody, postupy a videa 

dostupná po internetu, především z webu www.fxstreet.cz, kde je vše podrobně 

vysvětleno. Programování jsem prováděl v prostředí Meta Editoru, integrovaném přímo 

do platformy Meta Trader4, programovací jazyk je Meta Quotes Language 4. Vstupní 

hodnoty byly nastaveny pouze odhadem pro odzkoušení správné funkčnosti systému. 

Proto od nich neočekávám žádný valný výsledek. Výsledný systém je pouze prototyp, u 

kterého otestuji funkčnost na historických datech. Dalším nutným krokem bude výběr 

vhodného časového rámce (timeframe) a optimalizace prototypu systému.  

 

3.2.2. Testování na historických datech 

Testování prototypu probíhalo na časovém intervalu 6 měsíců, od 1. 11. 2014 do 1. 4. 

2015. Systém byl testován na měnovém páru EUR/USD pomocí modelu Všech 

dostupných pohybů, v různých časových rámcích. Pro testování byly nastaveny 

odhadnuté a ničím nepodložené hodnoty, proto nelze očekávat příliš dobré výsledky. 

Výsledné hodnoty jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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EUR/USD – M1 

 

Obrázek č. 10: Test EUR/USD timeframe M1 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Při testování timeframe M1  (interval 1 minuty), vyšel počet provedených transakcí 

na 153, čistý zisk -1 329,42 USD a ziskový faktor 0,77. 

 

EURUSD – M15 

 

Obrázek č. 11: Test EUR/USD timeframe M15 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Při testování timeframe M15  (interval 15 minut), vyšel počet provedených transakcí 

na 153, čistý zisk -1 329,42 USD a ziskový faktor 0,77. 
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EURUSD – M30 

 

Obrázek č. 12: Test EUR/USD timeframe M30 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Při testování timeframe M30  (interval 30 minut), vyšel počet provedených transakcí 

na 153, čistý zisk -1 329,42 USD a ziskový faktor 0,77. 

 

EURUSD – H1 

 

Obrázek č. 13: Test EUR/USD timeframe H1 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Při testování timeframe H1  (interval 1 hodiny), vyšel počet provedených transakcí 

na 153, čistý zisk -1 329,42 USD a ziskový faktor 0,77. 
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Zhodnocení testování: 

Z výsledků testování vyplývá, že při všech testovaných obdobích je výsledek shodný. 

To je zapříčiněno volbou optimalizační metody, která vychází ze všech nižších 

dostupných časových rámců, měla by být tedy nejpřesnější. Výsledkem je tedy ztráta ve 

výši 1 329,42 USD. Protože nedosahuje zisku je systém nepřijatelný a je nutné přejít 

k jeho optimalizaci. Z výsledků také nelze určit, které z testovaných období je 

nejvhodnější, proto po provedení optimalizace znovu otestuji všechny období a určím to 

nejvhodnější. 

 

3.2.3. Optimalizace pomocí genetických algoritmů 

Po provedení testování byla spuštěna optimalizace. Počáteční depozit byl nastaven 

na 4 000 USD, povoleny pozice Long i Short. Profit jako optimalizovaný parametr 

byl nastaven zůstatek, tedy Ballance. Pro optimalizaci byl použit genetický 

algoritmus. Optimalizace byla provedena na historických datech od 1. 11. 2014 do 5. 4. 

2015. 

 

 

Obrázek č. 14: Rozmezí parametrů pro optimalizaci 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Po provedení optimalizace bylo zjištěno 184 různých scénářů, některé s lepším a jiné 

s horším výsledkem. Z těchto optimalizovaných scénářů postupným zužováním vyberu 

ten nejvhodnější z nich. Pro názornou ukázku zde vyberu několik scénářů, seřazených dle 

různých hledisek.  
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Scénáře seřazené sestupně podle dosaženého zisku. 

 

 

Obrázek č. 15: Scénáře dle dosaženého zisku v USD 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Scénáře seřazené sestupně podle ziskového faktoru. 

 

Obrázek č. 16: Scénáře dle faktoru zisku 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Scénáře seřazené vzestupně podle relativního poklesu v % (sloupec Pokles %). 

Relativní pokles často bývá shodný s maximálním poklesem 

 

Obrázek č. 17: Scénáře dle relativního poklesu v % 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Hodnocení optimalizovaných hodnot bylo provedeno na základě výsledného zisku a 

ziskového faktoru. Tyto ukazatele byly dány do poměru s hodnotou poklesu. Vhodnými 

vstupními parametry byly zvoleny hodnoty takové, které měli přijatelný poměr čistého 

zisku vůči poklesu a relativnímu poklesu. Na základě několika optimalizací, ve kterých 

probíhalo postupné zužování vstupních intervalů, jsem došel k závěru, že nejvhodnější 

scénář s hodnotami optimalizovaných parametrů je scénář s pořadovým číslem 99 (viz 

obrázek č. 18). 

 

 

Obrázek č. 18: Zvolený scénář 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Tento scénář sice nedosahuje tak závratných zisků nebo vysoké hodnoty ziskového 

faktoru, ale v porovnání ostatními scénáři má nízké procento relativního poklesu i 

hodnotu poklesu a dosahuje poměrně vysokého zisku, který je jistější a z dlouhodobého 

hlediska méně rizikový než ostatní scénáře. Výsledné optimalizované hodnoty jsou vidět 

na následujícím obrázku ve sloupci Hodnota. 

 

 

Obrázek č. 19: Optimalizované hodnoty parametrů 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

3.3. Nastavení doby obchodování a timeframe 

Dále jsem provedl několik testů zaměřených na určení nejvhodnějších dnů (trading 

days), doby (trading hours) a období (timeframe) pro obchodování. Po analýze 

jednotlivých testů jsem došel k závěru, že nejvhodnější je každodenní obchodování od 

8:00 do 18:00 hodin na timeframe H1. 

 

 

Obrázek č. 20: Nastavení doby obchodování 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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3.4. Výsledné hodnoty a graf  

Výsledné hodnoty dosažené pomocí tohoto nastavení jsou zobrazeny na následujícím 

obrázku společně s grafem, který znázorňuje vývoj zisku v závislosti na realizovaných 

transakcích.  

 

 

 

Obrázek č. 21: Optimalizované hodnoty parametrů 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

 čistý zisk = 6 932,57 USD 

 hrubý zisk = 8 336,42 USD 

 hrubá ztráta = 1 403,85USD 

 ziskový faktor = 5,94 

 relativní pokles 15,48% 

 počet transakcí = 28 

 spread = 16 

 počáteční datum testu 1. 11. 2014 

 konečné datum testu 5. 4. 2015 
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3.5. Ověření optimalizovaných hodnot 

Pomocí konvenčních metod jsem provedl analýzu, zda optimalizované hodnoty jsou 

opravu ty nejvhodnější. Analýze byly podrobeny tyto parametry Stop_loss, Take_profit, 

Nasob_loty a Nasob_vzdalenost. 

 

3.5.1. Parametr Stop_loss 

Z níže uvedeného grafu je patrné, že optimalizovaná hodnota (18) není nejvyšší 

hodnotou, ale spíše nadprůměrnou. Při jejím výběru byla brána v úvahu i hodnota 

relativního poklesu, která byla v tomto případě 15,48 % a předpokládaný zisk na jeden 

obchod. Nejlepší a v grafu nejvýše uvedenou hodnotou tohoto parametru je 5, která 

dosahuje zisku 13 307,42 USD, ale s tou souvisí i relativní pokles ve výši 58,83 % a také 

nižší předpokládaný zisk na jeden obchod.  

 

 

Obrázek č. 22: Ověření hodnoty parametru Stop_loss 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny některé z výsledných hodnot parametru 

Stop_loss dosažených pomocí konvenčních metod. 
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Obrázek č. 23: Část reportu parametru Stop_loss 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

3.5.2. Parametr Take_profit 

Z grafu vidíme, že téměř všechny optimalizované hodnoty parametru Take_profit, 

kromě jedné výjimky se pohybují ve stejné úrovni. Rozmezí této úrovně je cca 100 USD. 

 

 

Obrázek č. 24: Ověření hodnoty parametru Take_profit 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny některé z výsledných hodnot parametru 

Take_profit dosažených pomocí konvenčních metod. Vidíme, že některé hodnoty 

dosahují nepatrně vyššího zisku, ale s ohledem na hodnotu relativního poklesu a 

předpokládaného zisku na jeden obchod je optimalizovaná hodnota 40 uspokojující.  

 

 

Obrázek č. 25: Část reportu parametru Take_profit 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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3.5.3. Parametr Nasob_loty 

Z grafu je patrné jak rychle by rostl zisk při použití vyšší hodnoty parametru 

Nasob_loty. Hodnota 2,5 by zvolena, protože při ziskovém obchodě přináší vyšší zisk, 

než při normálním používání systému Martingale a současně není tak riskantní, aby při 

řadě několika po sobě jdoucích ztrátových obchodů zlikvidovala účet.  

V případě použití vyšší hodnoty by mohla takováto ztrátová série rychle zlikvidovat účet.  

Na druhou stranu by mohla přinést i vyšší zisk, ale protože mým cílem je zajistit přežití 

účtu a snížit riziko, tak je tato hodnota optimální. 

 

 

Obrázek č. 26: Ověření hodnoty parametru Nasob_loty 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny výsledné hodnoty dosažené při testování 

hodnot parametru Nasob_loty pomocí konvenčních metod. 

 

 

Obrázek č. 27: Reportu parametru Nasob_loty 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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3.5.4. Parametr Nasob_vzdalenost 

Zvolená hodnota parametru je druhou nejvyšší hodnotou znázorněnou na grafu. První 

hodnota dosahuje sice vyššího zisku, ale hodnota relativního poklesu je větší (35,35 %) a 

také dosahuje nižšího předpokládaného zisku na jeden obchod. Ostatní hodnoty dosahují 

výrazně nižšího zisku.  

 

 

Obrázek č. 28: Ověření hodnoty Nasob_vzdalenost 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny výsledné hodnoty dosažené při testování 

hodnot parametru Nasob_vzdálenost pomocí konvenčních metod. 

 

 

Obrázek č. 29: Dosažené hodnoty 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

3.6.  Závěrečné testování na historických datech  

Pro ověření funkčnosti a použitelnosti strategie na historických datech jsem opět 

provedl backtesting, ale nyní za delší časové období. Pro test jsem zvolil data z let 2013, 

2014 a dostupná data z roku 2015, opět na měnovém páru EUR/USD. Výsledky jsou 

zobrazeny na dále uvedených obrázcích.  
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Provedl jsem test, abych zjistil, jak si strategie povede i v dalších dnech roku 2015. 

Použil jsem stejné počáteční datum jako při optimalizaci a konečné datum nastavil na 

poslední den měsíce dubna roku 2015. Tento test porovnám s hodnotami získanými při 

optimalizaci a zjistím tak následný průběh strategie. Jak je vidět z obrázku ziskovost 

strategie s delším obdobím vzrůstá.  

 

 

 

Obrázek č. 30: Závěrečné testování rok 2015 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Další test byl zaměřen na delší časový horizont. Pro ověření funkčnosti systému bylo 

provedeno testování na datech z let 2013 až 2015, konkrétně od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2015. 

Průběh obchodování má podle výsledků i podle grafu ziskový charakter. Objevila se 

jedna výraznější ztráta (ve výši 3 168,38 USD), způsobená posílením eura na nejvyšší 

úroveň od listopadu 2011 (36). Na grafu je také vidět, že tato ztráta byla zvrácena a ještě 

mnohokrát vynahrazena následujícím ziskovým obchodem (ve výši 28 635,3 USD), který 

výrazně zvýšil hodnotu účtu. Tento zvrat byl způsoben posílením dolaru (U. S. Dollar 

index) o téměř 20 % za dobu 6 měsíců (37). Tento zvrat, Výsledné hodnoty a graf vývoje 

jsou zobrazeny níže. 
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Obrázek č. 31: Závěrečné dlouhodobé testování 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku je zachycen největší zvrat, pomocí výběru ze záložky 

Deník, která zachycuje podrobný výpis všech operací, které byly během testu provedeny.  

 

 

Obrázek č. 32: Část výpisu operací ze záložky Deník v MT4 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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4. Závěr 

Výsledný automatický obchodní systém, který jsem v průběhu této diplomové práce 

vytvořil, je založen na systému Martingale, kdy obchody probíhají každý den, kdy je trh 

otevřen od 8:00 do 18:00 hodin a obchoduje se na hodinovém timeframe (H1), protože 

při jeho použití dosahuje AOS nejvyšších zisku. 

 

V jednotlivých kapitolách jsou popsány pojmy a teorie související s touto 

problematikou, analýza společnosti, vysvětlení principu fungování systému Martingale, 

jeho testování, optimalizace, ověření optimalizovaných hodnot a závěrečný backtesting. 

 

V závěrečném backtestingu jsem provedl testy, abych zjistil, jak si strategie povede 

i v jiném období než v tom, které bylo použito při optimalizaci. Při prvním testu jsem 

zjišťoval, jak si strategie povede v následujících dnech roku 2015, proto jsem použil 

stejné počáteční datum jako při optimalizaci a konečné datum nastavil na poslední den 

měsíce dubna roku 2015. Tento test jsem porovnal s hodnotami získanými při 

optimalizaci a zjistil jsem, že ziskovost strategie za cca 1 měsíc je 440,98 USD, což je asi 

11% z původního depozitu. 

 

Dále jsem provedl dlouhodobý test na historických datech od 1. 1. 2013 do 30. 4. 

2015 na měnovém páru EUR/USD. V tomto období došlo k poklesu, ale také 

k výraznému navýšení hodnoty účtu, v řádu několikanásobku původního depozitu, a 

v dalším průběhu se postupně po malých částkách dále zhodnocoval, až se dostal na 

konečnou částku 30 109,88 USD. 

 

Po tomto ověření použitelnosti mnou navrženého AOS si dovoluji tvrdit, že 

vytvořený automatický systém je možný použít pro obchodování s reálnými finančními 

prostředky. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Report výsledků optimalizace 

Optimization Report 
Martingale system V3 

ADSS-Demo (Build 765) 

 

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar) 

Období 1 hodina (H1) 2014.11.02 23:00 - 2015.04.05 23:00 (2014.11.01 - 2015.04.06) 

Model 
Všechny cenové pohyby (nejpřesnější metoda založena na všech dostupných nižších 

časových intervalech) 

Počáteční depozit 4000.00 

Spread Current (16) 

 
 

Test Zisk 
Transakce 

celkem 
Faktor 
zisku 

Přepokládaný 
zisk 

Pokles $ 
Pokles 

% 

1 3656.10 16 3.76 228.51 2091.92 36.63 

2 1481.35 106 2.52 13.98 741.22 15.76 

3 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

4 1357.50 226 1.36 6.01 1248.71 26.84 

5 2464.06 12 2.40 205.34 3509.06 45.26 

6 1836.97 249 1.23 7.38 6367.96 52.18 

7 3507.66 58 1.74 60.48 14312.12 70.09 

8 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

9 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

10 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

11 2847.57 15 3.38 189.84 4770.71 58.94 

12 5633.86 159 2.74 35.43 1683.12 38.92 

13 1251.18 35 3.59 35.75 513.87 10.80 

14 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

15 9955.25 109 3.94 91.33 3381.17 69.39 

16 5223.90 20 4.59 261.19 2091.92 34.75 

17 3567.93 125 1.83 28.54 4131.44 45.90 

18 2350.74 11 3.85 213.70 1045.96 17.30 

19 1261.04 195 1.45 6.47 1881.97 41.73 
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20 2458.45 48 2.08 51.22 3838.34 49.47 

21 11273.28 34 2.52 331.57 10437.97 79.06 

22 6897.17 28 5.92 246.33 1426.93 15.49 

23 4153.38 63 3.76 65.93 772.84 17.09 

24 1833.97 409 1.40 4.48 2163.87 43.65 

25 7788.55 45 6.06 173.08 3530.11 60.44 

26 2458.45 48 2.08 51.22 3838.34 49.47 

27 4153.38 63 3.76 65.93 772.84 17.09 

28 1836.97 249 1.23 7.38 6367.96 52.18 

29 5758.17 21 4.01 274.20 5975.89 52.18 

30 3749.48 41 3.98 91.45 2473.70 24.78 

31 1833.97 409 1.40 4.48 2163.87 43.65 

32 8664.82 27 6.31 320.92 3530.11 32.45 

33 1264.96 265 1.57 4.77 476.34 9.59 

34 1836.97 249 1.23 7.38 6367.96 52.18 

35 1562.04 21 2.82 74.38 1976.08 31.52 

36 2829.57 13 3.36 217.66 4770.71 59.12 

37 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

38 1481.35 106 2.52 13.98 741.22 15.76 

39 2847.57 15 3.38 189.84 4770.71 58.94 

40 6274.20 94 2.30 66.75 3362.68 68.56 

41 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

42 1833.97 409 1.40 4.48 2163.87 43.65 

43 9955.25 109 3.94 91.33 3381.17 69.39 

44 1031.73 58 1.61 17.79 2827.08 37.28 

45 850.71 14 2.44 60.77 1413.54 23.07 

46 1828.47 149 2.12 12.27 543.77 10.74 

47 1498.46 114 2.10 13.14 866.44 18.87 

48 1683.48 372 1.44 4.53 1615.56 33.83 

49 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

50 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

51 6968.64 41 4.57 169.97 4770.71 31.24 

52 1833.97 409 1.40 4.48 2163.87 43.65 

53 2847.57 15 3.38 189.84 4770.71 58.94 

54 1125.33 27 3.47 41.68 392.23 8.08 

55 6274.20 94 2.30 66.75 3362.68 68.56 

56 2464.06 12 2.40 205.34 3509.06 45.26 

57 1031.73 58 1.61 17.79 2827.08 37.28 

58 1261.04 195 1.45 6.47 1881.97 41.73 

59 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

60 3656.10 16 3.76 228.51 2091.92 36.63 

61 1261.04 195 1.45 6.47 1881.97 41.73 

62 1836.97 249 1.23 7.38 6367.96 52.18 

63 9955.25 109 3.94 91.33 3381.17 69.39 

64 3749.48 41 3.98 91.45 2473.70 24.78 
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65 7788.55 45 6.06 173.08 3530.11 60.44 

66 1389.52 28 3.42 49.63 319.71 5.96 

67 9766.33 48 7.10 203.47 3479.32 24.55 

68 5766.61 18 4.59 320.37 2091.92 41.31 

69 1477.17 119 1.28 12.41 3077.45 74.63 

70 1836.97 249 1.23 7.38 6367.96 52.18 

71 4264.32 15 3.82 284.29 7185.51 76.27 

72 1562.04 21 2.82 74.38 1976.08 31.52 

73 1833.97 409 1.40 4.48 2163.87 43.65 

74 5448.41 97 4.10 56.17 2085.61 48.67 

75 6274.20 94 2.30 66.75 3362.68 68.56 

76 5766.61 18 4.59 320.37 2091.92 41.31 

77 6274.20 94 2.30 66.75 3362.68 68.56 

78 3749.48 41 3.98 91.45 2473.70 24.78 

79 1052.60 333 1.27 3.16 1041.77 19.17 

80 5633.86 159 2.74 35.43 1683.12 38.92 

81 189.46 17 1.09 11.14 2890.87 64.53 

82 8159.38 78 6.42 104.61 923.82 19.16 

83 22618.86 71 9.46 318.58 2683.46 46.58 

84 2350.74 11 3.85 213.70 1045.96 17.30 

85 2464.06 12 2.40 205.34 3509.06 45.26 

86 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

87 1470.90 36 5.19 40.86 392.23 8.01 

88 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

89 4153.38 63 3.76 65.93 772.84 17.09 

90 9896.89 22 6.97 449.86 3530.11 29.13 

91 2350.74 11 3.85 213.70 1045.96 17.30 

92 1706.50 262 1.40 6.51 1448.01 28.33 

93 6897.17 28 5.92 246.33 1426.93 15.49 

94 4840.45 78 5.15 62.06 549.87 12.54 

95 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

96 1259.85 448 1.33 2.81 786.44 16.99 

97 2810.22 23 4.32 122.18 1045.96 16.46 

98 8784.22 11 6.01 798.57 3530.11 32.70 

99 6897.17 28 5.92 246.33 1426.93 15.49 

100 3567.93 125 1.83 28.54 4131.44 45.90 

101 10838.45 37 6.44 292.93 3530.11 73.40 

102 5766.61 18 4.59 320.37 2091.92 41.31 

103 2464.06 12 2.40 205.34 3509.06 45.26 

104 5766.61 18 4.59 320.37 2091.92 41.31 

105 3656.10 16 3.76 228.51 2091.92 36.63 

106 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

107 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

108 2829.57 13 3.36 217.66 4770.71 59.12 

109 5758.17 21 4.01 274.20 5975.89 52.18 
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110 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

111 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

112 2464.06 12 2.40 205.34 3509.06 45.26 

113 5633.86 159 2.74 35.43 1683.12 38.92 

114 15308.08 78 8.03 196.26 1781.64 33.19 

115 11273.28 34 2.52 331.57 10437.97 79.06 

116 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

117 3749.48 41 3.98 91.45 2473.70 24.78 

118 2847.57 15 3.38 189.84 4770.71 58.94 

119 11273.28 34 2.52 331.57 10437.97 79.06 

120 8159.38 78 6.42 104.61 923.82 19.16 

121 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

122 18630.73 72 4.30 258.76 14507.15 72.73 

123 4840.45 78 5.15 62.06 549.87 12.54 

124 3749.48 41 3.98 91.45 2473.70 24.78 

125 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

126 5766.61 18 4.59 320.37 2091.92 41.31 

127 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

128 814.88 36 1.50 22.64 1620.48 29.67 

129 4153.38 63 3.76 65.93 772.84 17.09 

130 2984.11 27 4.65 110.52 1045.96 16.46 

131 18630.73 72 4.30 258.76 14507.15 72.73 

132 5758.17 21 4.01 274.20 5975.89 52.18 

133 8784.22 11 6.01 798.57 3530.11 32.70 

134 7788.55 45 6.06 173.08 3530.11 60.44 

135 9766.33 48 7.10 203.47 3479.32 24.55 

136 2835.40 14 3.36 202.53 4770.71 59.06 

137 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

138 2874.37 21 3.38 136.87 3252.70 41.14 

139 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

140 10838.45 37 6.44 292.93 3530.11 73.40 

141 14938.66 22 8.12 679.03 5316.96 33.86 

142 22618.86 71 9.46 318.58 2683.46 46.58 

143 5258.52 43 5.70 122.29 4770.71 42.03 

144 7410.15 29 6.22 255.52 3865.51 60.44 

145 1974.05 43 4.25 45.91 1413.54 19.50 

146 8764.25 35 6.91 250.41 3530.11 60.44 

147 22654.31 78 9.43 290.44 2683.46 46.48 

148 5021.12 12 2.69 418.43 6564.66 58.07 

149 15308.08 78 8.03 196.26 1781.64 33.19 

150 13081.04 18 6.00 726.72 4576.07 68.99 

151 7788.55 45 6.06 173.08 3530.11 60.44 

152 11273.28 34 2.52 331.57 10437.97 79.06 

153 14938.66 22 8.12 679.03 5316.96 33.86 

154 5566.26 37 5.19 150.44 1830.43 41.65 
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155 9766.33 48 7.10 203.47 3479.32 24.55 

156 10020.28 27 7.01 371.12 3530.11 29.13 

157 8764.25 35 6.91 250.41 3530.11 60.44 

158 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

159 10902.23 36 10.96 302.84 3530.11 32.07 

160 4252.14 14 3.81 303.72 7185.51 76.41 

161 11154.05 26 7.44 429.00 3530.11 75.23 

162 8664.82 27 6.31 320.92 3530.11 32.45 

163 22618.86 71 9.46 318.58 2683.46 46.58 

164 814.88 36 1.50 22.64 1620.48 29.67 

165 22618.86 71 9.46 318.58 2683.46 46.58 

166 15975.83 36 12.86 443.77 5316.96 36.98 

167 10838.45 37 6.44 292.93 3530.11 73.40 

168 4530.51 35 5.57 129.44 1830.43 33.38 

169 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

170 15308.08 78 8.03 196.26 1781.64 33.19 

171 15308.08 78 8.03 196.26 1781.64 33.19 

172 10838.45 37 6.44 292.93 3530.11 73.40 

173 22618.86 71 9.46 318.58 2683.46 46.58 

174 2017.27 25 3.99 80.69 2473.70 32.85 

175 18630.73 72 4.30 258.76 14507.15 72.73 

176 7353.51 43 6.37 171.01 7185.51 52.85 

177 22832.61 111 7.44 205.70 3928.60 72.73 

178 1683.48 372 1.44 4.53 1615.56 33.83 

179 317.21 14 1.96 22.66 530.08 11.05 

180 1761.93 97 2.89 18.16 671.32 16.24 

181 7965.02 149 3.07 53.46 2037.90 30.98 

182 317.21 14 1.96 22.66 530.08 11.05 

183 18630.73 72 4.30 258.76 14507.15 72.73 

184 1180.29 48 2.94 24.59 392.23 7.86 
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