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Posudek diplomové práce 

 
Název diplomové práce:  Proces přijetí IFRS 9 v EU 

Autor diplomové práce:  Bc. Jan Virt 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Vašek, Ph,D.  

Rok zpracování: 2017 

Místo zpracování: Katedra finančního účetnictví a auditingu, FFÚ , VŠE v Praze 

1. Zhodnocení obsahu diplomové práce: 

Schvalovací proces EU, který je nutný pro přijetí IFRS do evropského práva, se vyvíjí od 

doby, kdy EU přijala IFRS jako nástroj regulace účetnictví v rámci jejího prostoru. Téma 

diplomové práce i s ohledem na přijetí konkrétního IFRS 9 je nejen aktuální, ale i původní. 

Autor diplomové práce si vytyčil cíl popsat a analyzovat proces přijetí IFRS 9 v EU. 

Téma rozčlenil do čtyř hlavních kapitol. První kapitola stručně shrnuje vývoj mezinárodních 

pravidel IFRS pro finanční nástroje. Druhá kapitola popisuje schvalovací proces EU jako 

takový, role a způsob fungování jednotlivých institucí, které jsou do tohoto procesu zapojeny 

v jeho různých stádiích. Autor popisuje a hodnotí i zapojení orgánu/institucí EU do 

schvalovacího procesu IFRS. V závěru kapitoly rozebírá tři hlavní kritéria, která jsou EU 

posuzována při přijímání IFRS do svého práva. Ve třetí kapitole je potom hodnoceno naplnění 

těchto tří kritérií konkrétně pro IFRS 9. Čtvrtá kapitola představuje praktickou část práce 

v podobě analýzy očekávaných dopadů IFRS 9 na účetní jednotky. Nejdříve jsou uvedeny 

výsledky analýzy dopadu IFRS 9, kterou provedl Evropský orgán pro bankovnictví. Druhá část 

kapitoly potom tvoří autorova vlastní analýza dopadů IFRS 9 u společností kótovaných na 

pražské burze cenných papírů. Autor vymezuje sadu otázek, na které hledá odpovědi ve 

zveřejněných účetních závěrkách za rok 2016 u 14 společností. Výsledné odpovědi jsou 

potom shrnuty a vyhodnoceny do obecných závěrů. 

V celé práci se projevuje autorova důkladnost a preciznost zpracování. Vzhledem ke 

zvolenému tématu a cíli práce autor prokázal schopnost logicky uspořádat, třídit a vyhodnotit 

relevantní informace. Práci považuji za hodnotnou nejen pro svůj vyčerpávající popisný 

charakter v teoretické části, ale i pro autorův vlastní přínos v analýze praktických dopadů 

celého procesu v konkrétních účetních závěrkách. Použité zdroje literatury odpovídají 

rozsahu a zpracování diplomové práce.   
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2. Kritéria hodnocení diplomové práce (5 bodů nejvyšší; 1 bod nejnižší): 

Kritérium Hodnocení Kritérium Hodnocení 

Vymezení a splnění cíle práce 5 Adekvátnost použitých metod 5 

Přínos práce pro teorii či praxi 5 Hloubka provedené analýzy 5 

Logická stavba práce 5 
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky, literatura) 

5 

Práce s literaturou včetně citací 5 Stylistická úroveň 5 

3. Otázky a oblasti doporučené k diskusi při obhajobě diplomové práce: 

• V práci uvádíte, že „vnímání zásady věrného a poctivého zobrazení v rámci odborné 

veřejnosti se liší zejména podle právní kultury.“ V této souvislosti zmiňujete dva krajní 

přístupy. Rozeberte tyto přístupy u obhajoby, komentujte, jak si s tímto faktem poradila 

legislativa EU a srovnejte s vymezením zásady true and fair v IFRS. 

• V rámci posuzování kritéria evropského veřejného zájmu hodnotil EFRAG ve 

schvalovacím procesu možnost nadále využít evropské výjimky v IAS 39 pro macro 

hedging. Jak to v tomto ohledu dopadlo při finálním přijetí IFRS 9? 

• Prezentujte hlavní závěry Vámi provedené analýzy dopadů IFRS 9 pro společnosti 

kótované na pražské burze cenných papírů. 

 

Diplomová práce na téma „Proces přijetí IFRS 9 v EU“ vyhovuje požadavkům na 

závěrečné práce studentů inženýrského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 

a doporučuji její obhajobu před zkušební komisí. 

 

 

4. Návrh klasifikace diplomové práce: 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci známkou v ý b o r n ě . 

 

V Praze dne 15. června 2017  

 

Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.    

Katedra finančního účetnictví a auditingu  
Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze 

        


