
oponentský posudek disertační práce lng. Lucie Val l išové

Téma : Koncept inteerace aspektů udržitelnostido svstému lAS/|FRS

Posudek je zpracován v sou|adu se zákonem č.L1'1' l7998 Sb' a s. č|.. 50 odst. 8 studijního a zkušebního

řádu zČU.

a) Formá|ní aspekty disertační práce, vyjádření k systematičnosti, přehlednosti,

formá|ní úpravě a jazykové úrovni disertační práce.

Disertační práce ( dále jen DP) splňuje z h|ediska formá|ních aspektů všechny náleŽitosti, které má

obsahovat' Anotaci v češtině a dvou světových jazycích, seznam zkratek, tabu|ek, stanovení a

nap|něnící|ů a přínos práce, včetně použité |iteratury.

Práce je zpracována kreativně, systematicky a precizně, s drobnými formá|ními nedostatky.
Přeh|ednost, formá|ní a jazyková úroveň práce je na ve|mi dobré úrovni.

Přeh|edné je i rozvržení do třech oddí|ů a šesti kapito|. Prvníoddí| vymezuje prob|ém disertační
práce, definuje cí|e a navrhuje metodický postup řešení.

Druhý oddílje věnován teoretickým východiskům, provádí k|asif ikaci účetních systémů, v EU,
harmonizaci účetnictvív EU, v USA a na světě. Charakterizuje mezinárodní standardy účetního
výkaznictvía současný systém lAs/lFRS v rámci udržite|ného podnikání. odkazy a citacé použité

literatury sp|ňují požadavky DP, a|e do podkapito|y 3.4 by moh|y být více využity. Přínosem druhého
oddí|u je i dotazníkové šetření pro zj ištění názoru na vyuŽívání |As/lFRs v podnicích včetně da|ších
doporučení pro jej ich zavádění a využívání. l když je dotazník zpracovaný peč|ivě, vykazuje některé
formální nedostatky zmíněné v da|ší části posudku.

Třetí oddílje postaven na vlastním návrhu doktorandky na integraci aspektů udrŽiteInosti do
mezinárodních účetních standardů. Upravuje a dop|ňuje Koncepčnírámec lAs/|FRs o standard
environmentá|ního a účetního výkaznictvívčetně metodického postupu jeho impIantace a ověření
navrženého metodického postupu v praxi.

b) obsah disertační práce, vyjádření se k volbě tématu, metodologickým postupům,

kvalitě analýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané oblasti.

Téma disertační práce je ve|mi aktuální, žádané a očekávané v rámci pol it iky udržíte|nosti nejen pro
podniky v ČR, a|e i na světě. Z ve|ké řady doktorandkou prostudované l iteratury se jen jédna
pub|ikace zabývá tématikou SociaI and EnvironmentaIAccounting ( Crowther, 2000), ostatnípoIit ikou
udržitelnosti a účetními standardy.

Metodo|ogicky je práce veImi dobře postavena, autorka postupuje ve svém zkoumání |ogicky a
racionálně, nechybí provázanost jednot|ivých oddí|ů i kapitol. Vymezuje současné prob|émy
prob|ematiky a reaguje na ně v|astními názory a zpracováním, v něktenich případech kreativním a
or ig iná|ním.

I když doktorandka měla možnost čerpání poznatků při tvorbě dotazníků z ang|ického průzkumu,
nepodaři|o se jí vyvarovat něktenich chyb:



d) Posouzení kvality a náročnosti užitého metodického aparátu k testování.
Zhodnocení kvality empir!ckého materiálu
Z h|ediska užitého metodického aparátu, jak j iž by|o uvedeno výše, doktorandka prokáza|a,že

je schopna ap|ikovat vědecké metody jak v teoret ické část i ,  tak je i  prakt icky rea|izovat '

V práci se projevuje i jejíd|ouhodobá zkušenost Ve zpracování zvo|ené prob|ematiky, což je

potvrzeno její pub|ikačníčinností i  účastív projektech katedry a fakulty. Kva|itě DP a jejímu

hodnocení neubíra jíváhu drobné p ř ipomínky a  doporučení.

e) Stanovisko k výs|edkům disertační práce, původnímu konkrétnímu přínosu

doktoranda, vrýznam pro obor a možnosti dalšího zpracování
Disertační práce Ing. Lucie Va|išové splňuje bez výhrady náp|ň oboru Podniková ekonomika a
management. Přínosem disertační práce precizně zpracovaná teoretická část týkájící se
rozboru mezinárodních účetních výkazů |As/|FRs a tématu možnosti vytváření systému
udržite|ného rozvoje podniku i provedené dotazníkové šetřenípro tuto ob|ast s drobnými
nedostatky. V|astním přínosem je navržená metodika pro integraci aspektů udržiteInosti do
systému |As/|FRs a to kromě finančních, také ienvironmentá|ních a sociá|ních.
Týká se :

. Sestavení Kata|ogu environmentá|ních a sociá|ních faktorů
- klasif ikace požadavků na informace
- návrh úpravy |As/|FRs a dopInění |AS1
- návrh standardu Environmentá|ního a sociá|ního účetního výkaznictví
- ověření návrhu v praxi

Pro da|ší zpracování tématu doporučuji:
- provést ověřovacÍ dotazníkovou akci návrhu u zvo|eného vzorku respondentů
- specif ikovat jednot|ivé kroky jeho zač|eňovánído systému |As/|FRS
- Vypracovat systém zainteresovanosti podniků pro tento návrh'

f) Publikační aktivity doktoranda v souvis|osti s kva|itou dí|a

Pub|ikační aktivity doktoranda v souvislosti se zpracováním disertační práce jsou renomované a
reprezentativnív rámci mezinárodních konferencía pub|ikacív Čn i v zahraničí. Projevuje se v nich
průběžná a systematická spoIupráce doktoranda se škoIitelem. Téma disertační práce určitě povede
k da|šímu rozpracování a upřesňování tématu , uznání navržené metodiky v rámci účetních
standardů, etapovité zavedenído systému podniků využívající|As/|FRs a postupně pak do těch, které
tento účetnísystém zatím nevyužívají' To předpok|ádá da|ší průběžnou a intenzivníčinnost
doktorandky.

g)otázky k diskusiv rámci obhajoby

1) Kde a jakým způsobem by|y vyjmenované metody vědeckého poznání na str' 26-27 využity a
up|atněny v DP?

2)Z jakého důvodu USA neustá|e setrvává na účetním systému Us GAAP, neníjiž zastaralý a jak by
by|o možné zajist it jeho kompatibi| itu s |AS/|FRS? Proč přechod na |As/|FRS bylv USAod|ožen?



- zřejmě nebyla provedena pi|otáž a z toho důvodu je vzh|edem nedostatečné formu|aci
snížena míra odpovědi u otázky č. 8

- u otázky 1.5 by by|o vhodné rozdělit odpovědi u prvních dvou dotazů z důvodu
jednoznačností

- u otázky 1.7 se překrývají počty osob v účetním oddě|aní
- f inanční sumy je nutné uvádět v určité měně
- u 2.6 chybí možno st ,,žádná,, a pokud existuje stupnice není potřeba uvádět výši
- totéž u 3.9 nemusí být ,,v hodnotě,,, pokud je stupnice
- při vyhodnocování by by|o vhodné zmínit, že nejsou zkoumána všechna odvětví NH, a|e jen

vybraná
- u otázky 7 chybí možnost ,,nevím,, ( u ang|. dotazníku je)

Dá|e bych doporuči|a v práci :
- charakterizovat externí a da|šífaktory ov|ivňující na obr.13 úspěch podniku
- a definovat pojem netržní perspektiva na obr' 17, h|ouběji rozebrat položky netržní

perspektivy v Ba|ance Scorecard , takto je to pří|iš obecné
- v Kata|ogu environmentá|ní a sociá|ní polit iky bych doporučova|a označení po|ožek vahou

jejich významnosti
- na str ' ]-3]. je zobracen ve|mioriginá|nímode| zúčastněných stran, pro přeh|ednost by ho

by|o možné dop|nit tabuIkovým (maticovým)vyjádřením s označením vazeb mezi
zúčastněnými stranami

- v tab. 12 by měl být zahrnut i rozvoj makrosféry
- obr. 42 není pří|iš pochopitelný a mě| by být při obhajobě podrobněji vysvět|en
. při zač|eňování environmentá|ního a sociá|ního standardu do účetních výkazů by měla být

řešena i zainteresovanost podniku a účetní jednotky na provedení a využívání autorčiných
návrhů

- u tab. 15 neníjasné, jak budou odstupňovány požadavky, je to možné bud,stupnicí nebo
pomocí koeficientů významnosti a pak to u jednot|ivých tří atributů vyhodnotit. Sama autorka
konstatuje, Že její navrhovaný přístup není pří|iš exaktní, chybí zde kvantitativnívyjádření a

. proto je vše pouze popisné.

c) Cí|e dlsertační práce, formulace cílů a jej ich nap|nění

V současné době je v ob|asti účetního výkaznictvía podnikového řízení k|aden ve|ký důraz nejen na
ekonomické aspekty, ale i na přístupy da|ší, hrající ro|i v udrŽite|nosti Výkonnosti a to
environmentá|ní a sociá|ní. Cí|em DP by|o provedení ana|ýzy teoretických východisek ve vytváření
Mezinárodních účetních standardů, principů udržitelného rozvoje podniků a to nejen finančních, ale i
environmentá|ních a sociá|ních' Na zák|adě toho i provedeného dotazníkového šetření by| stanoven
cí| dop|nit stávající Mezinárodní účetnísystém lAs/|FRs o tyto ob|asti a tím zajist it jednotný postup
pro podnikový reporting a umožnit tak komp|exnía a mu|tidimenzionální pohled na podniky. Dá|e
ověřit navržený systém v praxi a doporučit jeho zač|enění do Mezinárodních účetních výkazů
lAs/|FRs. Je nutné konstatovat, že doktorandka tyto cí|e sp|ni|a a tím prokázala svůj ve|mi fundovaný
přeh|ed v dané prob|ematice a schopnost tvůrčí a vědecké práce. Dokazuje to řada oblastí DP, kde
by|o použito v|astního a originá|ního zpracovánídané prob|ematiky. Její ana|ytické , metodické a
reaIizační návrhy sp|ňují všechny ná|ežitosti vědecké práce.



3) Jaké metody existují pro vyjádřeníenvironmentálních a sociá|ních aspektů v peněžních jednotkách

(str. 78 ) ?

a) jaký názor má autorka na ú|ohu EU při zaváděnísystému |As/|FRs v č|enských státech?

5) Jaké změny ve strategickém řízení podniků lze očekávat při přechodu na systém

e nv! ronme ntá | n ího a sociá ln ího zpravodajství?

6) Je možné navrhovaný systém environmentá|ního a sociá|ního účetniďvíaplikovat na stávající

české účetní standardy nebo jen u |AS/|FRS?

h} Jednoznačnáqjádření op.ónenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci

k obhajobě ( d|e zákonač. Ll1'h998 sb.s47}

Protože obsah disertační práce splňuje veškeré požadavky k|adené na doktorskou disertační práci i

samotná práce je kva|itníaž na drobné nedostatky a autorka zde prokáza|a potřebné znalosti

v daném oboru , schopnost vědecky pracovat i poznatky ap|ikovat v praxi, což dokazuje kromě DP

mj. i prezentovaná pub|ikační činnost, hodnotím doktorskou práci kladně a doporučuji tuto

doktorskou práci k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby by| |ng. Lucii Va||išové

udě|en tituldoktor (PhD.)v oboru Podniková ekonomika a management

V P lzn i26.8.2OI5


