
1FP303 FINANČNÍ ANALÝZA A 
PLÁNOVÁNÍ PODNIKU

ZS 2022/2023

Přednášející:
Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.
email: tomas.brabenec@vse.cz



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

cvičení týdně
• Forma ukončení kurzu: (písemná) zkouška

110 zapsaných studentů
1 přednáška – ÚT od 16:15 (T. Brabenec) – volný den 1.11.
4 cvičení:
- T. Brabenec – 1 cvičení (ÚT od 18:00) – volný den 1.11.
- F. Poborský – 1 cvičení (ČT od 11:00) – volný den 3.11. a 17.11.
- M. Husák - 2 cvičení (ČT od 7:30, ČT od 9:15) – volný den 3. 11. a 

17.11.
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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 a audito podcasty k finanční analýze (spíše jako zpestření podkladů, než že bychom 
na nich stavěli výuku). Odkazy přes youtube kanál 1FP303: 
https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ/videos

Nová publikace: Finanční analýza obchodních korporací – nakladatelství EKOPRESS
(publikace vyjde v průběhu října, začátkem listopadu 2022). Dílčí výstupy do doby vydání 
budou dostupné na webu předmětu.
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Testování znalostí – průběžný test
• Průběžný test se bude psát v 9. týdnu. POZOR, pokud by byla zařízena 

vzdálená výuka, průběžný test by byl jednotný v době on-line přednášky 
– Průběžný test se píše v době přednášky v 9. týdnu, tj. 15. 11. Test je na 40 

minut, přednáška poté bude pokračovat. Důvodem je více odpadnutých 
cvičení v semestru

– Průběžný test by se měl psát na počítači. Prosíme studenty o přinesení 
vlastního notebooku. Pokud by tako možnost nebyla, bude daný student 
psát „papírový“ test.

– 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 „obyčejné“ učebně - opět prosíme studenty o 

přinesení vlastního notebooku; pokud to nebude možné, bude mít 
student k dispozici „papírový test“ 

– 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 případného odvolání) normální (prezenční) výuka
• Pokud bude nařízena vzdálená výuka nebo tak bude předem 

domluveno, 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 16:15 NB D (přednáška T. Brabenec každé 
úterý od 16:15)
FFU 1FP303 Cv Čt 7:30 SB 324 (příklad cvičení M. Husáka každý 
čtvrtek od 7:30 v učebně SB 324)

– „přednáškový“ MS TEAMS slouží rovněž jako komunikační nástroj 
pro všechny studenty a garanta
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Průběh výuky - přednášky
• Přednášky doplňují a rozšiřují témata, která jsou 

zpracovaná v knize
• V knize nejsou témata všechny, proto je dobré na 

přednášky chodit
• Přednášky nejsou povinné, rád však všechny vždy uvidím
• V průběhu přednášek je možné klást anonymní dotazy 

přes aplikaci sli.do; k dotazům se přednášející v průběhu 
bude vyjadřovat

• Na přednášku budou v průběhu roku pozváni i externí 
přednášející
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Průběh výuky - cvičení
• Cvičení jsou plně v režii cvičícího; všichni cvičící však 

vycházejí z jednotných podkladů, které případně 
rozšiřují

• Cvičení jsou převážně početní,  prosíme studenty, aby 
si s sebou brali své notebooky, nesuplují přednášku

• Cvičení nejsou povinné, rovněž všichni cvičící všechny 
studenty rádi vždy uvidí

• Detailní informace poskytnou cvičící na svých 1. 
cvičeních
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Ať se dobře studuje….!

Tomáš Brabenec
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