
Rozpis domácích úkolů na jednotlivá cvičení 

 
  Domácí úkoly představují důleţitou sloţku studia v 

průběhu kurzu 1FU201.  

   

SLOUŢÍ K PŘEDBĚŢNÉ PŘÍPRAVĚ NA DANOU HODINU! 

 

   -> tj. předpokládá se, že úkol např. na 5. cvičení je vypracován 

před účastí na tomto cvičení  

 -> stejně tak se předpokládá nastudování případných 

doplňkových materiálů 

 

VYBRANÁ ČÁST ÚKOLŮ (OZNÁMENO VŢDY NA HODINĚ) 

BUDE STUDENTEM PO VYPRACOVÁNÍ VKLÁDÁNA DO INSIS 

„ODEVZDÁVÁRNY“ 

 

-> tímto způsobem bude oznámeno celkem osm úkolů, z nichž 

minimálně pět musí být  

řádně vypracováno a vloženo do InSIS pro získání 5 bodů  

do celkového hodnocení semestru 

-> pokud bude vloženo do InSIS méně než pět vypracovaných 

úloh, body se nezískávají žádné  

-> pokud bude vloženo do InSIS více než pět vypracovaných úloh, 

je možné získat bonusové body   

 
-> vkládání do InSIS musí probíhat průběţně, vždy do data, 

které je uvedeno v dané Odevzdávárně, což je zároveň čas začátku 

následujícího cvičení, ke kterému je konkrétní domácí úkol určen 

(zaměřen na problematiku, která se tam bude probírat) 

 

Není moţné posílat DÚ do mailu - zpětně, ani průběţně.  

 

 
 

úvodní příklady  
 

 

- tři malé úlohy 
 

- student Pečlivý 

 

na 2. cvičení 
 

+ 

- pokr. Pečlivého 

- Čistota 

- Zmrzlinka 

na 3. cvičení 
 

+ 

Zmrzlinka 

(pokračování  

-změny v rozvaze) 

http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/3maledef.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/Peclivy1.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU2cv.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/Peclivy2.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/Cistota.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/Zmrzlinka.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU3cv.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/zmenyZmr.pdf


 

na 5. cvičení 
 

 

na 6. cvičení 
+ 

  - časové rozlišování 

č.1 a č.2 

- řešení úlohy 3 a 4 

v č.1 (DPA a DPP) 

 

na 7. cvičení 
 

 

na 9. cvičení 

+ 

  - doplňkové příklady 

na pohledávky  
 

na 10. cvičení 
+ 

doplňkové materiály 

na téma pohledávky 

doplňkové 

cvičné příklady  
na téma rezervy 

a opravné položky 

k pohledávkám 

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY NA PROCVIČOVÁNÍ 

JEDNOTLIVÝCH TÉMAT: 

1A + 1B 
řešení 

2A + 2B 
řešení 

3A + 3B 
řešení 

 

http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU5cv.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU6_cviceni.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/casrozl1.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/casrozl2.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/ul3a4.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU7_cviceni.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DU9_cviceni_nove_ZS22.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/DUna9_cv_doplnek.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/DU9cv.doc
file:///C:/domaci.ukoly/DU9cv.doc
file:///C:/domaci.ukoly/DU10cv.doc
file:///C:/domaci.ukoly/DU10cv.doc
file:///C:/domaci.ukoly/DU10cv.doc
file:///C:/domaci.ukoly/Pohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/DU13cv.doc
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
file:///C:/domaci.ukoly/rezervy.rizikovepohledavky.pdf
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/1ab.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/1reseni.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/2ab.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/2reseni.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/3ab.jpg
http://janja-vse.maweb.eu/domaci.ukoly/resene.priklady.skeny/3reseni.jpg

