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JA TITAN 
 
JA Titan je ekonomická počítačová simulační hra, která umožňuje soutěžním týmům řídit 

fiktivní firmy a vzájemně si konkurovat při výrobě a prodeji fiktivního výrobku nazvaného 

„hologenerátor“. Jedno soutěžní kolo hry představuje 3 měsíce (čtvrtletí) běžného 

hospodářského roku.  Během soutěžního kola činí týmy konkrétní rozhodnutí – celkem v 6 

následujících parametrech.  

 
 
 

 

 The Price Decision – stanovení ceny výrobku  

 The Production Decision – stanovení objemu výroby 

 The Marketing Decision – stanovení objemu marketingových investic 

 The Capital Decision – stanovení objemu kapitálových investic 

 The Research Decision – stanovení objemu investic do výzkumu a vývoje  

 The Charitable Giving - stanovení objemu darů na charitativní účely  

Aby soutěžní týmy mohly činit správná rozhodnutí, potřebují kvalitní informace. Ty jim 

poskytují tzv. finanční zprávy. Po ukončení jednoho kola hry je soutěžícím k dispozici 

Zpráva o odvětví (informuje o ekonomické situaci v odvětví výroby hologenerátorů) a 

Zpráva o firmě (informuje o ekonomické situaci v konkrétní firmě – soutěžním týmu). 

Cílem soutěžního týmu je předstihnout konkurenci ve výši dosaženého zisku, prodeje a 

velikosti podílu na trhu. Zadaná rozhodnutí simulace JA Titan po každém kole hry 

automaticky vyhodnotí a určí pořadí soutěžních týmů.  

 

 

  Průběh simulační hry 
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Aplikace je přístupná na adrese http://titanpublic.ja.org/ nebo prostřednictvím 

www.jaczech.cz. Do hry se zapojíte kliknutím na Set up a New account a poté New 

Practice Game.  

Po přihlášení školy do programu a uzavření smlouvy mezi konkrétní školou a organizací 

JA Czech získá vyučující přístupové jméno a heslo pro plnohodnotné využití aplikace. 

Výuka probíhá na počítačích a je zapotřebí mít aktivní internet. Pro učitele, kteří se 

rozhodnou simulaci zařadit do výuky, je připravena podrobná příručka, ŠVP a 

akreditované školení. 

 

Výukové materiály 

 

http://titanpublic.ja.org/
http://www.jaczech.cz/

