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Základní informace
• Počet přidělených ECTS kreditů: 6
• Forma výuky kurzu: 2 hodiny přednášek týdně / 2 hodiny cvičení týdně
• Forma ukončení kurzu: zkouška

290 zapsaných studentů
1 přednáška – ÚT od 14:30 (T. Brabenec)
12 cvičení:
- T. Brabenec – 1 cvičení (ÚT od 18:00)
- B. Nohýnková – 2 cvičení (ST od 9:15, ST od 11:00)
- F. Poborský – 1 cvičení (ČT od 11:00)
- R. Šmídová – 4 cvičení (ST od 12:45, ČT od 9:15, ČT od 12:45, ČT od 14:30)
- O. Šnajberg - 2 cvičení (ST od 9:15, ST od 11:00)
- M. Husák - 2 cvičení (ČT od 16:15, ČT od 18:00)
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Materiály pro kurz
Vše potřebné na webu KFOP:
https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-
1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/

Jednotné materiály pro cvičení budu rozesílat postupně (drobné úpravy a aktualizace). 
- pracovní list, doplňující textace k problematice
- pracovní excel
- excel s řešením (zaheslovaný)
- podklady pro studenty budou vkládány postupně, nikoliv najednou

Videa k finanční analýze (spíše jako zpestření podkladů, než že bychom na nich měli stavěl 
výuku). Odkazy přes youtube kanál 1FP303: 
https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ/videos

Nová skripta by měla být dopsaná do konce LS . Dostupná budou pro studenty elektronicky 
zdarma, dílčí výstupy jsou na webu předmětu k dipsozici / nahrávány průběžně
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Testování znalostí – průběžný test
• Průběžný test v 8. cvičení. POZOR, pokud by byla zařízena vzdálená 

výuka, průběžný test by byl jednotný v době on-line přednášky 
– Průběžný test se píše v době cvičení, tj. 5. 4., resp. 6.4., resp. 7.4. 

2022
– Průběžný test by se měl psát v počítačové učebně (učebna pro test 

bude včas oznámena)
– Test bude vygenerován automaticky ze systému INSIS, test se píše 

po přihlášení v prostředí INSIS
– Studentům bude dán k dispozici „tréninkový průběžný test“
– Test je “nad otevřenou knihou“ (soustředíme se na analytické 

znalosti, nikoliv na „nadrcené“ vzorce)
– Hodnocení: pokud je odpověď špatně, INSIS odečítá body (nikoliv 

do záporu), pokud není odpovězeno, není udělen bod ani ztráta 
bodů

• Váha testu je 20 % 
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Testování znalostí – závěrečný test
• Závěrečný test ve zkouškovém období

– Termíny budou vypsány společné pro všechny cvičení
– Test bude psán v počítačové učebně
– Test bude rovněž vygenerován automaticky ze systému INSIS; tj. 

test se píše v prostředí INSIS po přihlášení
– Studentům bude dán k dispozici „tréninkový závěrečný test“
– Test je “nad otevřenou knihou“ (soustředíme se na analytické 

znalosti, nikoliv na „nadrcené“ vzorce)
– Hodnocení: pokud je odpověď špatně, INSIS odečítá body 

(nikoliv do záporu), pokud není odpovězeno, není udělen bod 
ani ztráta bodů

• Váha testu je 80 %
• Konečnou známku zapisují cvičící
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Průběh výuky
• Bude probíhat (do odvolání) normální (prezenční) výuka
• Pokud bude nařízena vzdálená výuka, pak se přesuneme do 

on-line prostředí:
– výukovou platformou pak bude MS TEAMS
– jsou založeny teamy pro jednotlivá cvičení, ve kterých bude 

výuka probíhat: např.
FFU 1FP303 Př Út 14:30 Likešova aula (přednáška T. 
Brabenec každé úterý od 14:30)
FFU 1FP303 Cv Čt 12:45 SB 412 (příklad cvičení R. Šmídová 
každý čtvrtek od 12:45 v učebně SB 412)

– „přednáškový“ MS TEAM slouží rovněž jako komunikační 
nástroj pro všechny studenty a garanta
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Ať se dobře studuje….!

Tomáš Brabenec
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