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1. Zhodnocení obsahu práce: 

Diplomová práce rozebírá (stále ještě) aktuální úpravu US GAAP pro vykazování výnosů 
v odvětví vývoje software a souvisejících produktů oproti změnám, které vyvolá nový 
společný standard IASB a FASB (IFRS 15/ASC 606 Výnosy ze smluv se zákazníky). Cíli 
práce odpovídá i její struktura: první kapitola vymezuje specifika softwarového odvětví; 
druhá kapitola představuje hlavní znaky staré a klíčové principy nové účetní úpravy 
vykazování výnosů; poslední část aplikuje poznatky na předpokládanou změnu účetní politiky 
vybrané účetní jednotky. Zvolený cíl práce je splněn, byť v některých případech diplomantka 
neprovádí analýzu úplně do hloubky. V práci je např. několikrát zmíněno rozdílné pojetí 
amerických standardů preferující pravidla (rules-based standards) a IFRS, které spíše tíhnou 
k principům (principles-based standards). Nicméně postrádám autorčin názor (podpořený 
relevantními argumenty), jakým způsobem zareagují uživatelé účetních závěrek (zejména 
amerických společností) na odklon od starých pravidel k novým (převážně) principům. 

  

2. Kritéria hodnocení práce (5 bodů nejvyšší; 1 bod nejnižší): 

 
Kritérium Hodnocení Kritérium Hodnocení 

Vymezení a splnění cíle práce 4 Adekvátnost použitých metod 5 

Přínos práce pro teorii/praxi 4 Hloubka provedené analýzy 4 

Logická stavba práce 5 Úprava práce (tabulky, grafy) 3 

Práce s literaturou 5 Stylistická úroveň 4 

 

3. Otázky k obhajobě: 

 Vyvolá přechod na IFRS 15 / ASC 606 větší změny v účetním výkaznictví společností 
aplikujících IFRS, nebo u společností reportujících podle US GAAP? V kterých 
odvětvích lze očekávat největší změny? 

 Bude se lišit účetní politika pro vykázání výnosů generovaných operačním systémem 
iOS společnosti Apple v porovnání s účetní politikou pro uznání výnosů z operačního 
systému Android u společnosti Google? 

 Která z účetních úprav (stará dle IFRS, stará dle US GAAP, nová společná) poskytuje 
největší prostor pro manipulaci výše/načasování výnosů v softwarovém odvětví? 
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Diplomová práce Anny Farkašové „Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. 
Case Study“ vyhovuje požadavkům na závěrečné práce studentů navazujícího 
magisterského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a 
doporučuji její obhajobu před zkušební komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

 

 

4. Návrh klasifikace diplomové práce: 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci Anny Farkašové „Revenue Recognition in Software 
Industry: Apple Inc. Case Study“ známkou VELMI DOBŘE. 
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V Praze 22. května 2017  
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