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Abstrakt Abstract

Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 
na světovou ekonomiku a společnosti. Jejím cílem je specifikovat, jaké měla 
pandemie následky v ekonomickém a společenském vlivu a tyto následky 

následně popsat na případech vybraných společností. Práce je rozdělena na 
dvě části, obecnou část a případovou studii. Obecná část seznamuje 

s dopadem pandemie na ekonomiku různých oblastí a rozřazuje oblasti a 
společnosti do kategorií vítězů a poražených roku 2020. V druhé části práce 

jsou analyzovány jednotlivé společnosti na základě jejich vývoje v roce 
2020, jejich finančních výsledků a výsledků na akciových trzích a následně je 

provedena prognóza vývoje společností po ustoupení pandemie. 
Analyzované společnosti byly vybrány na základě nejlepšího možného 
popsání odrazu pandemie, aby byly co nejlépe vysvětleny spojitosti ve 
změnách, které díky pandemii v roce 2020 nastaly. Data jsou explicitně 

graficky vysvětlena a dána do souvislostí s popisovanou problematikou a 
predikcí. 

The diploma thesis describes the current topic of the impact of the Covid-19 
pandemic on the global economy and society. Its aim is to specify the 

consequences of a pandemic in economic and social influence and to appear 
in the following consequences based on the decisions of selected companies. 
The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a case study. The 
theoretical part introduces the impact of the pandemic on the economy of 

various areas and divides the area and companies into categories of winners 
and losers in 2020. The second part analyses individual companies based on 

their development in 2020, their financial results and results in stock markets 
and subsequently a prognosis of the development of companies after the 

end of the pandemic. The company analysed was selected based on the best 
possible description of the pandemic impact in order to best explain the 

connections in the changes that occurred due to the 2020 pandemic. The 
data are explicitly graphically explained and put into context with the 

described issues and predictions.
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PŘÍNOS DIPLOMOVÉ PRÁCE

Přínosem takto koncipované diplomové práce by mělo 
být nastínění problematiky dopadů pandemie Covid-
19 nejen na světovou ekonomiku, ale také na vývoj 
společnosti a technologií. Na analyzovaných 
společnostech je vysvětlen komplexní vývoj v roce 
2020 s prognózami, jak se budou společnosti a 
zasažené průmysly vyvíjet po ustoupení pandemie.
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Hotelnictví

V roce 2020 byla zasažena každá 
společnosti na světě, jelikož globální 
pandemie COVID-19 vnesla do 
každodenního života všech lidí 
uvědomění, že trajektorie, jakým svět 
plyne může ze dne na den zcela změnit 
směr. Některé společnosti využili 
příležitost a na pandemii vydělali a 
některé díky ní zkrachovali. Vítězem se 
mohla stát každá společnost, která 
reagovala na změnu potřeb spotřebitelů. 
Drtivá většina spotřebitelů vyhledávala 
možnosti online nákupů a možností 
práce, vzdělání nebo zábavy na internetu. 


