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Bakalářská práce 

 Analýza cen zlata 

Abstrakt: 

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať komoditu 

zlato ako možnosť vhodnej investície s následnou 

predikciou ceny. Celá práca je rozdelená do 

štyroch kapitol. V prvej kapitole sa au-tor zaoberá 

všeobecným definovaním zlata ako vzácneho kovu. 

V druhej kapitole sa preberá psychologická stránka 

investovania, výhody, nevýhody a všeobecné rizika 

spojené s investova-ním. Tretia kapitola je 

zameraná na ceny zlata, teda na jeho historický 

vývoj, analýzu aktuálnej ceny a predikciu budúcich 

cien pomocou technickej a fundamentálnej 

analýzy. Taktiež autor v tejto kapitole hodnotí 

vhodnosť investície do zlata. Posledná kapitola 

popisuje rôzne spôsoby ako investovať do zlata a 

poukazuje na ich rozdielne výhody a nevýhody.  
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Cíl práce: 

Cieľom bakalárskej práce je 

zanalyzovať cenu zlata a vyhodnotiť 

jeho budúci vývoj 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The aim of the bachelor thesis is to analyze the 

commodity gold as a possibility of a suitable in-

vestment with subsequent price prediction. The 

whole work is divided into four chapters. In the 

first chapter, the author deals with the general 

definition of gold as a precious metal. The sec-ond 

chapter discusses the psychological side of 

investing, the advantages, disadvantages and 

general risks associated with investing. The third 

chapter focuses on gold prices, its historical de-

velopment, analysis of current prices and 

prediction of future prices using technical and 

funda-mental analysis. The author also evaluates 

the suitability of investing in gold in this chapter. 

The last chapter describes the different ways to 

invest in gold and points out their different ad-

vantages and disadvantages 
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Závěr: 

Výsledkom práce sú cenové predikcie 

zlata a celkové zhodnotenie zlata ako 

investičnej príležitosti, či sa dá na túto 

komoditu spoliehať ako uchovávateľa 

hodnoty.  

 

 


