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1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
 
 
Vážené studentky, Vážení studenti, 
 
vítáme Vás do letního semestru akademického roku 2020/2021 a jsme rádi, že jste se tento semestr 
přihlásili na náš předmět „Finanční analýza a plánování podniku!  
 
V současné době bohužel nemůže probíhat výuka osobně (viz pokyn Rektorky VŠE), ale i přes to 
uděláme společnými silami maximum pro to, abyste si z předmětu odnesli, co jen půjde. Připravili jsme 
pro Vás dle našeho názoru plnohodnotnou vzdálenou výuku předmětu 1FP303, a to do doby, než bude 
osobní výuka opět možná. Tento semestr se na výuce podílejí tito učitelé: 
- Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M., přednášející a garant, cvičící (info zde) 
- Ing. Radana Šmídová, Ph.D., cvičící (info zde) 
- Ing. František Poborský, Ph.D., cvičící (info zde) 
- Ing. Nikola Mottlová, cvičící (info zde) 
- Ing. Pavel Huňáček, cvičící (info zde) 
- Ing. Filip Václav, cvičící (info zde) 
- Ing. et Ing. Petr Heršálek, cvičící (info zde) 

 
1. Přednášky  

 
Přednášky budou realizovány (probíhat) pomocí aplikace MS TEAMS, která Vám je dostupná ve 
školním OFFICE365 (resp. MICROSOFT365). Pomocí této aplikace budou probíhat přenášky vždy 
v čase, který byl přednáškám vyčleněn v rámci bezCOVIDové výuky, tj. každé úterý od 16:15. 
Doporučuji se k přednášce přihlásit o trochu dříve, abyste si případně odstranili technické potíže. 
 
Připojení k přednášce: 
 

1. Krok – přihlásit se do školního OFFICE 365 (https://www.office.com/?trysignin=0) 
2. V seznamu aplikací (obvykle 9 kostiček v levém horním roku zobrazí nabídku aplikací) spusťte 

aplikaci Teams  
 
 

3. Ve Vašich Teamsech byste měli již vidět náš předmět, pojmenovaný   FFU 1FP303 Př Út 

16:15 RB 101 
 

 
Veškeré podklady pro přednášky (ale také pro cvičení) máte k dispozici ke stažení na webových 
stránkách předmětu (https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-
studium-1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/). Webové stránky se budou postupně doplňovat 
(vždy 1 až 2 přednášky dopředu). 
 
2. Cvičení 

  
Cvičení budou probíhat rovněž pomocí aplikace MS TEAMS (viz postup výše).  
 
Veškeré podklady pro cvičení budou k dispozici ke stažení na webových stránkách předmětu 
(https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-1fp303-
financni-analyza-a-planovani-podniku/). Webové stránky se budou postupně doplňovat (vždy 1 až 2 
cvičení dopředu). 
 
Pokud by Vám řešení nevycházelo nebo jste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na své cvičící (či 
případně na mě) e-mailem.  
 
 
3. Upozornění 

 
Technické podmínky k tomu, abyste zvládli předmět 1FP303 distanční formou, jsou následující: 

i. počítač se spolehlivým připojením k internetu a s reproduktory, 
ii. mikrofon, 
iii. kamera. 

https://kfop.vse.cz/o-katedre/pracovnici/brabenec-tomas/
https://kfop.vse.cz/o-katedre/pracovnici/smidova-radana/
https://kfop.vse.cz/o-katedre/pracovnici/1277-2/
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=92595;zalozka=1
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=87089;
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=87526
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=50748;
https://www.office.com/?trysignin=0
https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/
https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/
https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/
https://kfop.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/pro-studenty-bakalarske-studium-1fp303-financni-analyza-a-planovani-podniku/
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Pokud nebudete mít možnost si toto vybavení zajistit, zašlete mi informaci během prvních dvou týdnů 
výuky. Později již nebude možné předmět omluvit z důvodu problémů s technickým vybavením pro 
distanční výuku. 
 
Budete-li mít k průběhu výuky jakékoliv připomínky, dotazy, výhrady, prosím obracejte se na nás co 
nejdříve, abychom mohli včas reagovat. Za Vaše podněty budeme rádi. 
 

 
Při změnách ve výuce budete informováni e-maily. 

 
 
Přejeme Vám pevné zdraví…a ať Vás předmět baví…! 

 
 
Za tým učitelů 1FP303 
 

 
 
Tomáš Brabenec, garant 

V Praze dne 9. února 2021 


