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Podrobné hodnocení práce:
1. Přístup ke zpracovávanému tématu
(aktivní přístup, pravidelné konzultace, aktivní vyhledávání dostupných zdrojů, …)

Diplomant ke zpracování tématu přistoupil velmi aktivně, pravidelně konzultoval
danou problematiku, nejen s vedoucí práce, ale i s odborníky z praxe.
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce byl stanoven velmi náročný a diplomantovi se podařilo tento cíl zcela
naplnit
3. Přehled literatury
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací,
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací,
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

Seznam použité literatury svědčí o širokém okruhu, který musel diplomant
prostudovat. Při studii prokázal i velmi dobré jazykové znalosti, neboť část textů
bylo nutno prostudovat v cizím jazyce.
4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuse volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

Diplomant vhodně zvolil metody vědecké práce .

5. Aktuálnost řešeného tématu
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Řešené téma je pro podniky vysoce aktuální, neboť s problematikou sestavování
dvojích účetních výkazů se setkávají podniky s vřejně obchodovatelnými cennými
papíry od roku 2005.
6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
(prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra
schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, …)

Zpracovávaná problematika klade vysoké nároky na znalosti diplomanta a dále na
jeho schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Diplomant ve vlastní práci provedl velmi podrobnou analýzu odlišností ČÚS od
IFRS s upozorněním na hlavní úskalí, se kterými se společnost při transformaci
českých účetních výkazů na výkazy dle IFRS může setkat.
8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Diplomant vhodně zvolil metodiku k řešení problému a prokázal výbornou
schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi.
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Z dílčích výsledků práce pak diplomant správně odovzuje závěry.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Práce je velmi rozsáhlá, přesto se diplomantovi podařilo práci logicky rozčlenit a
uspořádat. Práce svým rozsahem a hloubkou analýzy výrazně překračuje
standardní diplomové práce.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Jaký máte názor na tvorbu IFRS pro SME? myslíte si, že by se měly používat stávající
IFRS a pouze vynechat určité stnadry, které by SME nadměrně zatěžovaly, nebo by se
měly vytvořit standardy úplně nové?
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