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Předkládaný oponentní posudek byl zpracován na požádáni děkana fakulty strojní
ZČlJ v P|zni pana doc. Dr. Ing. Miroslava Plevného v souladu s čl. 48 odst' 4 Studijního a
zkušebního ŤáďuZČU,

a) Formální aspekty disertační práce,lyjádření k systematičnosti, přehlednosti'
formální úpravě a jazykové úrovni disertační práce

Disertační práce j e specifi cky zaméŤena na problematiku multidimenzionálního měření
výkonnosti podniku a navržení konceptu integrace aspektů udržitelnosti do systému
IAS/RSFR, který by poskýoval jednotný rámec pro reporting v oblasti ekonomického, soci-
álního a environmentálního působení otganizace. Disertační práce je rozlržena do šesti samo-
statných kapitol, které odpovidají obvyklé struktuře disertačních prací z hlediska systematič-
nosti jejich zpracováttí a logické návaznosti předkládané problematiky. Kapitoly jsou rozďě.
leny do tří oddílů. Práce v prvním oddílu vymezuje problémy, cíle a metodiku, řešení, druhý
oddílje zaměřen na teorii v oblasti účetních systémů a jejich historickému qývoji a třetí oddíl
představuje zpracováni náwhu ve shodě s tématem disertační práce. Metodický přístup zpra.
cování rozděluje disertantka na řešitelskou' ověřovací a závěrečnou část. Uvedené části jsou
blíže specifikovány konkrétně popsanými deseti body. Práce je neobyčejně rozsáhlá, zaujímá
192 strantextu a přílohy.

Po formálni a jazykové stránce má předkláďaná práce velmi dobrou úroveň. Za zmín-
ku stojí í to, že je psána ve třetí osobě. Grafickou část práce - tabulky a grafy * považuji za
velmi vhodnou a dobře propracovanou, což přispívá ke zvýšení její přehlednosti a srozumitel-
nosti. Formální chyby jsou zanedbatelné. Zdroje grafu jsou označeny, většina znichje vytvo.
řena autorkou. Citace vhodně doplňují převzaÍé táuory a poznatky a autorka k nim zaujímá
svá ěasto kritická resp. diskutabilní, stanoviska. Uvádí poměrně obsažný Seznam použité lite-
ratuty, který však nečísluje, cožby přispělo k lepší orientaci. Ptáce obsahuje velmi výstiŽnou



charakteristiku (anotaci) práce v trojjazyčné podobě _ české, anglické a francouzské, a to na
velmi slušné jazykové úrovni.

V přílohové části práce je uveden dotazník Aplikace Mezinárodních standardů finanč-
niho výkaznictví u právnických a fyzických osob v České republice.

b) obsah disertační práce, lyjádření k volbě tématu, metodologickým postupům,
kvalitě ana|ýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví nepo skyují do statečně komplexní multi-
dimenzionální pohled na podnik a tato neprovázanost ekonomické oblasti se sociální a envi-
ronmentální dimenzí má za následek významné snížení vypovídací schopnosti a spolehlivosti
na zák|adě informací publikovaných IAS/IFRS. Tuto situaci autorka řeší návrhem konceptu
integrace aspektů udržitelnosti do systému IAS /IFRS. To je jádrem disertační práce, jehož
řešení považuji za ve|mi důleŽité a nejvýše aktuální' V rámci fungování Evropské unie' dal-
ších nadnárodních uskupení a probíhající g|obalizaci získává mo|ené téma stále více na vý.
znamnosti.

Po metodologické stránce jsou využívány postupy analýzy a syntézy, deskripce, in-
dukce a dedukce, vědecké pozorování, modelování, analogie a expertní rozhovory' Tyto po.
psané IFRS postupy jsou aplikovány již v části práce, které seznamují s dosavadním stavem a
vývojem účetního systému a jeho harmonizací IAS/IFRS v Evropské unii, světovém účetnic.
tví apoužívání IFRS ve Spojených státech amerických. Dobře jsou .r,ystiženy pojmy regulace,
harmonizace a standardizace systémů ťrnančního účetnictví. PřestoŽe si Evropská unie stano-
v1Ia zajeden hlavních cílů hospodářskou, sociální a uzemní soudržnost, existuje mnoho na-
vzétyem odlišných státních systémů' což p|atí i o systémech finančního účetnictví. Práce obo-
hacuje fond světového fondu poznatků a zkušeností při zkoumání a řešení integrace udržitel-
nosti do systému IAS/IFRS vysoce kvalitně. Autorka si je vědoma, že daná problematika se
bude trvale vyvíjet a nemůŽe tedy mít definitivní řešení.

c) Cíle disertační práce, vyjádření se k formulaci stanovených cílů a jejich napl.
nění

V současné době je v oblasti účetního výkazntctví kladen' stejně jako u Ťízení celého
podniku, stále větší dfuaz na mnohorozměrnost. Vedle ekonomických aspektů vystupuje do
popředí nutnost zohlednění vlivu podniku také na životní prostředí a společnost. Učetní sys-
témy se soustřeďují na Íinanční stránku podniku, kdeŽto sociální a environmentální výkonnost
jakoby stály poněkud v pozadí. Autorka shrnuje problematiku trvale udržitelného rozvoje
z hlediska rovnováhy ve všech klíčových rovinách, tj' v rovině životního prostředí' rozvoje
společnosti, využtti zdrojů a rozvoje ekonomiky. Grafické znázornění považuji za zdařt|é
(obr. 1 l). Zvo|ené téma|ze považovat zave|mi aktuální s velkým dosahem avýznamem,

Na str. 75 doktorandka konstatÚe, že účetnictví udrŽitelného rozvoje na makroekono-
mické disponuje řadou propracovaných modelů' kdeŽto mikroekonomická sféra doposud po-
strádájednotnou koncepci. Učetnictví udrŽitelného rozvoje zahrnuje tři sloŽky - finanční, so-
ciá|ní a environmentální. Tyto složky je možno považovat za samostatné a ucelené informační
zák|adny. Zavýhodnější řešení lze považovat jeden systém, respektující stejné principy, zása-
dy a způsoby oceňování jako tradiční účetnictví. Cílem ana|ýzy teoretických východisek a
dotazníkového šetření je doplnění Mezinárodního úěetního systému IAS/IFRS o oblast soci-
áLní a environmentální.
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d) Vyjádření k relevantnosti formulovaných hypotéz,posouzení kvality a nároč.

nosti užitého metodického aparátu k jejich testování, zhodnocení kvality a rozsahu em-

pirického materiálu

V rámci kvalitativního ýzkumu v1užitím dotazníkového šetření si autorka klade za

cíl áodnocení postoje českých podniků k aplikaci mezinárodních standardů finančního vý-

kazníctví v České republice' Pro tvorbu dotazníků si vybírá příklady zdotazníki anglického

průzkumu' Koncipuje 25 otžuek, které rozděluje do čtyř částí: obecná vstupní data, IAS/IFRS

ve vaší f,trmě, váš nézor na IAS/IFRS a shrnutí. Z oslovených 400 podniků činila návratnost

57 %, Zv|áštností předkládané práce je, že autorka nepracuje s vědeckýmihypotézami, ač by

v práci měly mít své místo a jistě by bylo moŽno jich řadu formulovat.

Doktorandka v teoretické i aplikaění části prokazuje schopnost vyuŽívat vědecké po-

stupy, k čemuŽ přispívají její zkušenosti zpracovávané problematiky, jíž se věnovala mnoho

let, zvláště problematikou rozvoje teorie účetního systému a reportingu v celosvětovém měří-

ku a rozvojem ISAFRS v souvislosti s konceptem udržitelného rozvoje.

e) Stanovisko k výsledkům disertační práce a původnímu konkrétnímu přínosu

doktoranda, zhodnocení významu pro oboro posouzení možností dalšího rozpraeování
tématu

Výsledky prácejsou obsaženy v kapitole 5, která je těžištěm předkládané problemati-
ky integrace aspektů udržitelnosti. Navazuje na dosavadni poznatky a rozvýí myšlenky a po-
stupy autoru zabývajících se probíranou problematikou. Zah|avní výsledky a teoretické pří-
nosy disertační práce lze považovat návrh integrace aspektů udržitelnosti do systému
IAS\IFRS a jeho strukturálních součástí, zakteré|ze považovat: katalog základních sociálních
a environmentálních faktoru, klasiťrkace významnosti požadavků zúčastněných stran na Zve-
řejňované informace, návrh na úpravu doplnění Koncepčního rámce IA|S/IFRS' návrh na
úpravu a doplnění IAS 1, návrh standardu Environmentá|ni účetní výkamictvi, návrh standar-
du Sociální účetní výkaznictvi, návrh metodického postupu implementace sociálního a envi-
ronmentálního účetního výkaznictví. Všechny shora uvedené výsledky jsou velmi podrobně
rczebrány a popsiíny s důkladnou znalostí problematiky integrace hledisek udrŽitelnosti. Vyu-
žitými poznatky, znalostmi a jejich metodického zpracování přispívá disertační práce Ing.
Vallišové k obohacení poznání studijního oboru a jeho dalšímu rozvíjení a implementaci
v podnikatelské praxi.

Í) Dosavadní publikační aktivity

Publikační aktivity disertantky, které se viňí k tématu práce,Ize považovat svým roz-
sahem za dostatečné a representativní v dané tématice. Jedná se o spoluautorství příspěvků
přednesených na tuzemských a za|traničních konťerencích a v článcích v odborných časopi-
sech v celkovém počtu 9, ztoho 4 příspěvky na konferencích, 4 příspěvky se spoluautorem,2
příspěvky v odborných časopisech' Jedná se většinou o příspěvky na mezinárodních vědec-
kých konferencích.

g) otázky k diskusi

1) Vysvětlete příčiny rozďíIné úrovně účetnictví udržitelného rozvoje v makroekono-
mické a mikroekonomické sféře, neboť toto twzení je zdánlivě v rozporu s historicky dlouho-
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dobým formďním i obsahor1ým vývojem atraďicípodnikového účetrrictví, které v oblasti udr-

Žíteiného rozvoje doposud postrádájednotnou koncepci (str' 75).

2) Jaké důvody vedly autorku 1{ tomu, že se ve své práci nepokusila formulovat hypo-

tézy,neboť ty by měý bý součástíkaŽďévědecké ptáce,jíŽ disertaěrupráce nepochybně je?

3) Vz}rledem k tomu, že principy udržitelnosti v systému IAS/IFRS nejsou v ČR všeo-

becně vžité asnaha o jejich vyuiití např. v rámci daňových pÍíznaní příjmů jsou spíše přáním

do budoucna,m.ižete odhadnout další vývoj v této oblasti v CR?

h\ Záxérečné vyjádření

obsah ptácesplňuje požaďavky kladené na doktorskou disertační práci, samotná práce

je kvalitní a dis'el'tantla záe prokázalapotŤebné znalosti v daném oboru a schopnost vědecky
"pracovat' coŽ dokan$e mj. velmi podrobně zpracovaná analýická ěast práce a_prezentouaná
publikační činnost. Hodnotím předkládanou dokÍorskou práci kladně a doporučuji ji

L obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. Lucii Vallišové udělen titul

doktor (PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.

tu%/
prof. Ing. KarelMacík, CSc.

oponent

V Praze dneZ.9.2015
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