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 Abstrakt práce:

Diplomová práce na téma “Využití účetních dat pro informační podporu
uživatelů” je zaměřená na problematiku využití účetních dat pro řízení a
rozhodování v podmínkách malých a středních podniků. Celá práce je
rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedena východiska, která jsou
důležitá pro celou práci a pochopení širšího pohledu autora na dané téma,
ve druhé části se autor věnuje projektu, který byl součástí této diplomové
práce. Malé a střední podniky jsou definovány v úvodu práce pomocí
charakteristik, které se uvádějí pro tyto podniky v německé oceňovací praxi.
Práce není primárně věnována technickému řešení, ale věnuje se tématu v
širším pohledu. Věnuje se výkaznictví, vývoji společnosti i účetní profese
obecně a uvádí i vhled do prezentace ekonomických dat. V práci je
poukázáno na budoucí vývoj společnosti a pracovního trhu a hlavně se
věnuje široce pojaté účetní profesi. Podle výzkumů, které jsou v práci
uvedeny, účetnictví spěje k vyšší míře automatizace, která bude
pravděpodobně znamenat revoluci a účetní budou nuceni změnit své
zaměření (od pozice bookkeeper více k pozici accountant). Autor uvádí, že
účetní by se měli více zapojit do řízení společností a stát se tzv. hospodáři,
kteří mají na starosti finanční pohled na společnost, ale zároveň jsou
schopni propojit provozní část podnikání s financemi. Autor uvádí, že o tento
přístup se snažil již Tomáš Baťa ve 30. letech 20. století. V další části práce
autor uvádí náměty k prezentaci ekonomických dat pomocí tabulek a grafů.
V této kapitole jsou také uvedeny problémy, které mohou při grafické
prezentaci dat nastat. V druhé části práce je popsán a rozebrán projekt,
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který autor zpracoval v rámci diplomové práce. Projekt není pouze teoretický
a podařilo se ho otestovat na několika účetních jednotkách z různých
odvětví, které navržená řešení používají pro své řízení. Autor se v práci
zaměřil hlavně na výkaz zisku a ztráty, protože ten je pro manažery a
majitele nejzajímavější a nejdůležitější. V práci je rozebrán statutární výkaz
zisku a ztráty a jeho varianty, které se dají využít pro řízení. Autor uvádí i
jiné varianty statutárních výkazů.

Rozhovor
 Co Vás přesvědčilo k tomu přihlásit svou práci do
projektu FINdiplomka roku?
Svoji DP jsem přihlásil do soutěže hlavně proto, že jsem se chtěl podělit i
mimo VŠE o své názory a výsledky práce. Zároveň jsem si chtěl ověřit
kvalitu své práce ve srovnání se studenty z jiných škol. K přihlášení práce
do soutěže mě také přesvědčil názor vedoucího a oponenta mé práce.

 Co Vás inspirovalo k výběru téma diplomové práce?
Téma své práce jsem si vybral hlavně kvůli propojení teorie s praxí.
Zároveň díky tomu, že se jedná o neobvyklé a nepopsané téma, tak jsem
nebyl svázaný názory a přístupy již zpracovaných prací a musel jsem si najít
vlastní cestu propojením zdrojů z mnoha oborů a často i neobvyklých pro
daný typ práce.

 Potýkal/a jste se při psaní práce s nějakými
překážkami?

Hlavní překážkou při psaní DP bylo nastavení mysli manažerů a majitelů
firem, u kterých jsem zkoušel výsledky a výstupy své práce. Tato neochota
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pramenila hlavně z opatrnosti, ale po prolomení určité bariéry se nám
společnými silami podařilo vytvořit nástroje, které manažerům a majitelům
sloužily a doufám, že i nadále slouží.

 V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?
Přínos své práce spatřuji hlavně v tom, že jsem měl možnost si v praxi
vyzkoušet nástroje a modely, které jsem v rámci psaní práce vytvořil. Díky
mezioborovému zaměření své práce jsem si rozšířil své znalosti a
dovednosti v oborech, které nejsou obsaženy v rámci standardního studia
na vysoké škole. V neposlední řadě mi má diplomová práce dopomohla k
mému současnému zaměstnání, ve kterém mám možnost pokračovat v
práci, se kterou jsem započal při psaní DP.

