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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Bakalářská práce se zabývá kvalitou účetní závěrky a její využitelností pro investora. Studentka provádí porovnání českých 
účetních standardů a IFRS s využitím ukazatelů poměrové analýzy.     
Vložte komentář. Téma je vysoce aktuální 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená závěrečná práce splňuje zadání.  Práce porovnává účetní závěrky dvou reprezentativních společností podle ČUS a 
IFRS z hlediska kvality účetní závěrky a její využitelnosti pro investora. Kvalita účetních závěrek byla zkoumána podle pěti 
aspektů.  
Vložte komentář. Zadání je splněno. 
 
Zvolený postup řešení správný 
První část definuje účetní závěrku sestavenou dle českých účetních pravidel, druhá část vymezuje účetní závěrku sestavenou 
dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a poslední část ukazuje srovnání a dále definuje využitelnost účetní 
závěrky investorem. 
Vložte komentář. Postup je logický a správný. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Po představení závěrek dle ČÚS a IFRS v teoretické části, následuje část praktická, která hodnotí kvalitu uzávěrek podle pěti  
kritérií -  účetních zásad -  věrné a poctivé zobrazení, relevantnost, srozumitelnost a přehlednost, srovnatelnost a včasnost. 
Při srovnání použila studentka firmy ze stejného odvětví.  Pro zhodnocení používá studentka poměrové ukazatele  
Znalosti získané studiem a načerpané z odborné literatury jsou zcela využity.    
Vložte komentář. Odborná úroveň je vysoká. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Formální a jazyková úroveň práce je vysoká. Práce je dobře zpracovaná a dobře se čte. Použité tabulky vhodně doplňují text 
práce. 
Vložte komentář. Formální jazyková úroveň je vysoká, příslušenství práce je adekvátní. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Práce je zpracovna s využitím platných účetních a právních regulací ČR aplikovaných na situaci dvou větších firem.   
Vložte komentář. Výběr zdrojů je správný a adekvátní. Citace jdou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 
Další komentáře a hodnocení Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni 
teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním 
výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce je zajímavá a dobře zpracovaná. Analýza je provedena detailně a 
vede ke smysluplným závěrům. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Otázka 1: Studentka pomocí analýzy kvality účetní závěrky zjistila, že účetní závěrka sestavená dle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví je lépe využitelná pro investora než účetní závěrka sestavená podle českých 
účetních pravidel [pp 31]. Dále uvádí, že účetní závěrka sestavená podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví je z hlediska kvality lépe využitelná pro investora při tvorbě relevantních ekonomických rozhodnutí. [p 
34] 
Historicky byly české účetní standardy vytvářeny spíše po potřebu řízení firmy a pro banku. Podle současných 
trendů však používají i banky výkazy podle IFRS. Myslíte si, že přechod z českých účetních standardu bude pro firmy 
jednoduchou záležitostí? Jakým způsobem bude „překlad“ do IFRS zajištěn?   
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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