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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definovaní cílů práce
B) Metodický postup vypracoviíní práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní ěást)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formál ri zpracov áni práce
G) Přesnost formulací a práce s odbornýn jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závéry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkoýdojem zptáce

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm:

1234NXNtrTTXT!N!NXTtr!XtrNTtrxt!trtrtrXT!trXTNtrNnDxtrtrX!T!!trxn!!TX!TTxtrn!trtrXTtrNNX!Ttrtrxntr!
velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:

Cíle práce spolu s dílčími cíli jsou definovány vúvodu práce a odpovídají zásadim pro vypracování
práce. V úvodu práce \ze diskutovat s uvedením teorie efektivních trhů jako převládajícím přístupu,
uznávaném mezi akademiky. Jistě lze zmínit i jiný pohled na metody predikce cen, které jsou dále
v práct uvedeny a použity a které všechny vycházejí ať už pozitivně nebo negativně z principů teorie
efektivních trhi. Z tohoto důvodu není tato teorie srovnávána s uvedenými metodami na stejné úrovni.
Stejně tak je vhodné nezaměňovat a rozlišovat teorii efektivních trhů (ruzné stupně informovanosti a
racionality investoru) a její důsledky (nepředvídatelné chovríní akciových trhů).

Práce obsahuje drobné stylistické a gramatické chyby (např. str. 9 ... Týo výhodu mohou mít ruznou
podobu _ vhodnější jsou množná čísla). V práci je možné identifikovat i formální nedostatky. Je

vhodné dodrŽet jednotnou a předepsanou formu citací u všech v textu uvedených zdrojů. U někteých
grafu chybí popis os, popis řad, popř. původní zdroj, dle kterého byly grafy či tabulky zpracovény
(obr. 1 na str. 19, obr. 9 na str. 37, obr.8 na str. 31' tabulka č.2 na str 20). Na str. 41 je chybně
označenoěíslotab
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definovat při prvním ýskýu (např. TA na str. 21). Yýrazy přeoptimalizace či nejideálnější na str. 33
nedávají Smysl. Není moŽné dosáhnout lepšího než optimálního ýsledku, pokud je více kombinací
ideálních' jsou si rovny' nemůže bý jedna ideálnější než ostatní.
I přes použití technické analýzy lze na vývoj cen akcií nahlížet jako na náhodný proces a proto je
vhodné srovnat výsledky z jednotliých období ziskané použitými strategiemi statistic(frni metodami.
Některá tvrzení práce jsou s ohledem na obsah práce příliš silná aneprokázána. ZÍejmě nelze tvrdit, že
práce vyvrátila funkčnost technické analýzy, tj. všech používaných nástrojů, ale pouze funkčnost
použitých klouzavých průměru. Toto si v závěruptáce zaslouží přesnější formulace.
Celkově práci hodnotím stupněm velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:

1. Navrhněte metody, pomocí kterých by výsledky byly vyhodnoceny statisticky, tj. stanoveny
hypotézy o výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých použitých metod srovnáním mezi sebou a
metodou B&H, a vyvrácením či potvrzenímtěchto hypotéz.

2. Proč nebyl využit pro všechny výpočty a tvorbu grafrr jeden SW?
3. Jsou uvedené strategie vhodnější pro generování vyššího zisku nebo pro zajištění omezení

ztráty? Proč?
4. Proě jsou všechny strategie horší u akcií Komerční banky a ani jedna z nich nezachytila nárust

cen akcií?
5. Proč WMA reagovala na tržní situaci později než SMA' jestliže více akcentuje aktuálni stav

trhu?

V Plzni, dne 10. 5.2017
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