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 Seznámení se základy obchodování na akciovém trhu. Představení 

základních pojmů a zejména základních obchodních strategií využívajících 

metod technické analýzy. Aplikace zvolených metod technické analýzy a 

vyhodnocení zvolených obchodních strategií daného instrumentu. 
Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná 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   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   x  
stylistická 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   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 
ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 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 

 

Předložená bakalářská práce popisuje základní technickou analýzu vhodnou pro obchodování 

na burze. Danou problematiku nejprve popisuje teoreticky a pak autorka následně popsané 

metody sama vyzkouší na cvičné burze pro obchodování s akciemi. 

 

Z popsané teoretické části je vidět, že se autorka v problematice zorientovala a jednotlivé 

obchody podrobně popisuje a zhodnocuje úskalí i klady jednotlivých kroků a metod. 

 

Celkový dojem z práce trochu kazí formální úprava – zarovnáním textu na levou stranu. 

Bakalářská práce by měla mít tok textu zarovnán do bloku, pro lepší vizuální dojem a 



čitelnost. Dále trochu zhoršuje čtivost styl, který autorka zvolila – výrazná kompilace 

z několika zdrojů, kdy cituje téměř každý odstavec (což pro bakalářskou práci špatné není, ale 

hůře se v textu orientuje). 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

K obhajobě bych poprosila autorku o přehled výsledků: 

• Zjistit poměr zisku z obchodů pro jednotlivé metody vzhledem k investovaným 

financím 

• Ukázat celkový zisk, resp. ztrátu, pro jednotlivé metody 

• Přepočítat zisk jako „hodinovku“ – na kolik vyšla hodina práce s obchodováním pro 

jednotlivé metody. 

 

 

I přes uvedené připomínky práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá bakalářské práci, 

proto ji navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnocení............C....................... 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly: Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.                                       Podpis: 

V Hradci Králové dne 8. června 2020 

 

 

  

 


