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         Praha 18. 3. 2021 

 
Pokyny pro žáky 3. ročníku oboru OA k projektu 

Podnikání v době pandemie 

 
 

Úvod 

Podnikání v době pandemie - zamyšlení nad dopadem koronavirové pandemie na 

podnikatelské prostředí, zejména se zaměřením na start- up, který jste založili ve 

2. ročníku. 

 

Kapitola 1 – Marketingový mix  

• V návaznosti na podnikatelský projekt (start-up), který jste založili ve druhém ročníku, 

zpracujete marketingový mix pro Váš produkt.  

• Zvolte vhodnou strategii, jak Váš produkt zviditelnit. Věnujte dostatečnou pozornost 

všem čtyřem složkám marketingového mixu: 

1. Výrobek 

2. Cena 

3. Distribuce  

4. Propagace 

 

Kapitola 2 – Návrhy opatření, kterými budete čelit dopadu pandemie na Váš 
podnikatelský projekt 

• Zhodnoťte šance udržení Vašeho produktu na trhu v době pandemie (možné využít 

SWOT analýzu). 

 

• Navrhněte opatření, která pomohou udržet Vaše podnikání v zisku nebo alespoň 

minimalizují ztráty. 

 

• Vyhodnoťte, zda je smysluplné udržovat Váš projekt při životě za stávající situace. 

Své stanovisko zdůvodněte. 
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Kapitola 3 – Státní pomoc podnikatelům v době pandemie 

• Uveďte přehled kompenzací vhodných pro vaši firmu, které nabízí stát podnikatelům, 

aby jim nahradil ztráty v důsledku dodržování státních opatření na zastavení šíření 

koronaviru. 

• Zhodnoťte, zda jsou státem nabízené kompenzace pro Vás dostatečné. 

 

Závěr  

Zhodnoťte, zda bylo opravdu výhodné založit firmu a zda je šance, že ji udržíte i přes 

omezení v době pandemie.  

 

 

Formální úprava textu 

Při zpracování projektu v textovém editoru je nutno použít pokročilých funkcí editoru - styly 
nadpisů, vygenerování obsahu, číslování stránek v zápatí.  
Pro základní styl je řádkování 1,5, velikost písma 12. Nadpis hlavních kapitol se provádí tučně 
ve velikosti písma 14. 
Práce bude graficky jednotná. Doporučené je používat maximálně 2 fonty, maximálně 
1 barvu kromě černé, maximálně 1 typ zvýraznění. Na titulní straně je nutné mít logo a název 
školy, jméno a třídu. 

Rozsah práce jsou 4 strany. Do počtu stran se nezapočítává titulní stránka, stránky 
s obsahem ani s vyjmenovanými přílohami nebo zdroji. 

 

 
Hodnocení  váhou 4 v předmětu Ekonomika.  
Termín odevzdání v písemné a elektronické podobě 11. 6. 2021 do 10.50 h. 

 
 
 
 
 


