
1FP413  Praktika z oceňování podniku - LS 2022/2023 

• Seminář čt. 14:30 (I – místnost RB 114) 

• Seminář čt. 14:30 (II – místnost NB 459) 

ORIENTAČNÍ PROGRAM CVIČENÍ (mírné změny programu vyhrazeny): 

T Datum Program Skupiny 

1.  16.2. Úvod, podmínky zápočtu, rozdělení do týmů  všechny 

2.  23.2. Diskuse k oceňovaným společnostem všechny 

3.  2.3. Prezentace č. 1: finanční analýza 1, 3  

4.  9.3. Prezentace č. 1: finanční analýza 2, 4 

5.  16.3. Prezentace č. 2: strategická analýza 1, 3  

6.  23.3. Prezentace č. 2: strategická analýza 2, 4 

7.  30.3. I n o v a č n í  t ý d e n  všechny 

8.  6.4. D ě k a n s k ý  d e n  všechny 

9.  13.4. Diskuse k oceňovaným společnostem a postupům práce všechny 

10.  20.4. Prezentace č. 3: analýza a prognóza gen. hodnoty, fin. plan  1, 3  

11.  27.4. Prezentace č. 3: analýza a prognóza gen. hodnoty, fin. plan 2, 4  

12.  4.5. Prezentace č. 4: a) části posudku 1 až 3,  b) vlastní ocenění 1, 3  

13.  11.5. Prezentace č. 4: a) části posudku 1 až 3,  b) vlastní ocenění 2, 4  

 

ÚČEL SEMINÁŘE: 

• přiblížit studentům skutečné podmínky znalecké činnosti včetně toho, že si vyzkouší týmovou práci 

• zpracovat reálné ocenění (ve formě obdobné znaleckému posudku) + poskytnout možnost prezentovat 

výsledky práce 

ORGANIZACE PRÁCE: 

1. Bude vytvořeno 4 + 2 pracovní týmy (rovnoměrně rozděleno podle počtu studentů v kurzu). 

2. Každý tým zpracuje svoji variantu ocenění zadaného podniku. Tým zpracuje společně jedno ocenění. 

3. Každý tým si stanoví vedoucího týmu, který bude rozdělovat práci členům týmu. Dělbu práce může vedoucí 

týmu (popř. po dohodě s členy týmu) stanovit podle svého uvážení. 

4. Na každé dílčí části práce musí být napsáni autoři, kteří se na zpracování dané části skutečně podíleli (tj. 

nesmí zde být uvedeni všichni členové týmu) a jejich podíly na odevzdaném textu. Účelnou variantou je, aby vždy 

2 až 3 členové týmu připravili 2 prezentace, 3 členové jsou maximum. Je však třeba znát všechny části posudku. 

Vedoucí týmu je pak navíc zodpovědný za posudek jako celek a za jeho průběžnou i závěrečnou prezentaci. 

Otázky ke zpracování mohou být položeny u státnice.  

5. Prezentace výsledků a diskuse bude probíhat vždy po jednotlivých etapách práce, tj. po finanční analýze, po 

strategické analýze, po sestavení finančního plánu a po výsledném ocenění. Prezentace dané etapy by za každý 

tým měla trvat cca 20 až 30 minut a měla by obsahovat především podstatné závěry z dané etapy a jejich 

dostatečné zdůvodnění. Tým by měl dbát i na kvalitní formu prezentace připravené v PowerPointu. 

6. Text příslušné části posudku musí být zaslán přes e-mail na adresu marik@vse.cz a současně na adresu 

příslušného vyučujícího podle programu (tomas.brabenec@vse.cz, frantisek.poborsky@vse.cz) vždy do soboty 

19.00 předchozího týdne a zvolené dvojici oponentů z druhé skupiny semináře. Jména budou v pracovních 

plánech týmů postupně uveřejněných na webu. 

7. Text bude obodován. Hodnocení s připomínkami, které je třeba zapracovat do konečné verze práce, bude zasláno 

zpracovatelům, také zpravidla přes e-mail. Body za zpracovanou část budou rozděleny rovnoměrně mezi skutečné 

a zpravidla též prezentující zpracovatele. Jiné, než poměrné rozdělení bodů za vlastní zpracování je možné, pokud 

je uvedeno na titulní stránce odevzdávaného textu.  

8. Výuka včetně prezentací bude probíhat prezenčně, dataprojektor je k dispozici. Pracovní skupiny použijí buď 

počítač v učebně, nebo svůj notebook. Před vlastní prezentací studenti ověří funkčnost techniky, aby v rámci 

hodiny nedocházelo k prostojům. Pokud by bylo nutné přejít na výuku on-line, pak bude organizována formou 

MS Teams v čase podle rozvrhu. V MS Teams by byl založen tým pro každý ze seminářů předmětu 1FP413. 
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PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 

1. Vystoupení při prezentaci postupů a výsledků a odevzdání písemně zpracované části posudku 

k průběžné kontrole. 

2. Odevzdání kompletně zpracovaného posudku za tým jako celek. Posudek musí být bez podstatných 

formálních a obsahových nedostatků. Na titulní straně posudku budou skuteční zpracovatelé a vedoucí 

týmu.  

3. Maximálně 3 neúčasti za semestr (každá neúčast je však spojena se ztrátou 10 bodů), a to za 

předpokladu, že na každé hodině budou z každého týmu přítomni nejméně dva členové a že na 

hodinách, kdy bude probíhat prezentace, bude každý tým schopen své výsledky předvést. V případě, 

že by na této hodině zrovna chyběl člen pověřený částí, která má být prezentována, musí jej zastoupit 

vedoucí týmu nebo jím pověřený jiný člen týmu. 

4. Oponentura prezentací ostatních skupin. Každý zpracovatel zašle ustanoveným oponentům předem text 

písemné práce k oponentuře, a to do soboty 19.00 hod předcházející plánované prezentaci. Oponentní 

posudek je třeba zpracovat písemně a do úterý běžného týdne zaslat vedoucímu semináře a oponované 

skupině. 

5. Získání minimálního potřebného počtu bodů – viz dále. 

6. Konečný termín pro odevzdání kompletního posudku a oponentury stanoví příslušný vyučující.  

BODOVÉ HODNOCENÍ – za předpokladu průměrné velikosti pracovní skupiny 6 studentů  

Jednotlivé části posudku mohou zpracovávat maximálně dva až tři studenti. 

Body na jeden posudek: 

Část posudku Práce Prezentace *) 

(při prezentaci 2 studenty) 

Kolektivní oponentace 

ústně a písemně 

Celkem 

Finanční analýza   70 14 14   98 

Strategická analýza 100 14 (21 pro 3 studenty) 14 128 

Generátory + plán   80 14 14 108 

Ocenění   80 14 14 108 

Kompletovaný posudek 120                       - 40 160 

Celkem 450 56 96 602 

  

*) Vlastní prezentace výsledků (na každého vystupujícího) se skládá z těchto dílčích hodnocení: 

 a) Úroveň vystupování do   2 bodů 

 b) Formální úroveň prezentace do   2 bodů 

 c) Obsahová úroveň prezentace do   3 bodů 

Celkem možných bodů na jednoho studenta za jednu prezentaci 7 bodů 

Další bodová ohodnocení: 

1. Vedoucí týmu do 30 bodů 

2. Opožděná prezentace skupiny z viny studenta - 30 bodů 

3. Absence (i v rámci limitu) - 10 bodů 
 

Získaný počet bodů Známka 

90 – 100 1 

75 – 89 2 

60 – 74 3 

50 – 59 4+ 

0 – 49 4 
 

 
Materiály potřebné k předmětu a další informace k hlavní nebo vedlejší specializaci:  

kfop.vse.cz, odkaz Pro studenty, v rámci něho pak zejména volbu Předměty oceňování podniku 
Využívejte především soubory ke stažení:  Zdrojové informace o oceňovaném podniku (pod 1FP413) 
   Sylaby k software použitelnému při ocenění (pod 1FP416) 
  Zdrojové informace k povinnostem znalce (pod 1FP426) 
 


