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Cílem práce je seznámit se základy obchodování na vybraných 
kapitálových trzích (např. komoditních nebo akciových). V teoretické části 
budou představeny základní pojmy a zejména základní obchodní strategie 
využívající metod technické analýzy konkrétních instrumentů (např. 
komodita nebo akcie). V praktické části bude provedena technická 
analýza a vyhodnocení zvolených obchodních strategií pro vybraný 
instrument v určitém období. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

vstupní data a jejich zpracování  x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
jazyková úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

  x  
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Téma bakalářské práce „Technická analýza kapitálových trhů“ je značně široké a obsáhlé. 
S ohledem na očekávaný rozsah bakalářských prací bylo nezbytné provést jeho zúžení. To se 
autorce povedlo a výsledkem je ucelený text s velmi dobrou logickou stavbou. Autorka se 
z možných instrumentů kapitálového trhu zaměřila na akcie. Provedla též výběr metod 
technické analýzy, které v práci objasnila a dále využila. 
 
Autorka v bakalářské práci vhodně kombinuje teoretickou a praktickou část. V první až třetí 
kapitole jsou stručně vysvětleny nezbytné pojmy (finanční a kapitálové trhy, akcie, základní 
východiska technické analýzy). Čtvrtá kapitola představuje přechod mezi teoretickou a 
praktickou části, jsou zde vysvětleny vybrané pojmy a metody technické analýzy (svíčkové 



formace – Marubozu, býčí a medvědí pohlcení; trendové indikátory – MACD; cenové 
indikátory – Williams %R), doplněné o obchodní strategie, které je využívají. V páté kapitole 
se autorka věnuje aplikaci těchto investičních metod. Je zvolena forma investičního deníku, 
který popisuje průběh vybraných (virtuálních) obchodů od jejich otevření po jejich uzavření, 
včetně odůvodnění dílčích kroků. Přehled všech uskutečněných obchodů je uveden v příloze. 
 
Práci považuji za přínosnou zejména pro autorku. K tematice využití technické analýzy při 
obchodování s akciemi přistupovala jako úplný začátečník. Celá práce ukazuje, že 
problematice porozuměla a byla schopna smysluplně využít některé z nástrojů. Na práci je 
velmi zajímavé sledovat deníkový záznam realizovaných obchodů. Z něj je velmi dobře vidět, 
jak se postupně autorka učila s vybranými metodami pracovat, jak využívala zkušeností 
z minulých obchodů při otevírání a uzavírání nových obchodů. Velmi brzy tak dospěla 
k tomu, že zvolené metody je nezbytné navzájem kombinovat.  
 
Bakalářská práce může dobře posloužit jako úvodní výukový materiál pro zájemce-
začátečníka v oblasti investování do akcií s pomocí metod technické analýzy. 
 
K práci mám jako její vedoucí jedinou připomínku. S takto nabitými zkušenostmi by mohla 
autorka přistoupit i k hlubší analýze vybraných obchodních strategií a jejich kombinací (např. 
k analýze jejich úspěšnosti). K tomu však již nedošlo – jedná se tak spíše o námět pro 
diplomovou práci v případě následného navazujícího studia. 
 
K práci přistupovala autorka pečlivě, zodpovědně a samostatně. Po stránce jazykové jsem 
nenarazil na pravopisné chyby nebo překlepy. Myšlenky jsou srozumitelně formulovány. 
Z hlediska formální úpravy textu (včetně tabulek a grafů) se jedná o práci zdařilou.  
 
Bakalářská práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji známkou C. 
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