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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 

Diplomová práce se zaměřuje na zajímavé a aktuální téma harmonizace účetnictví zemí EU na 
základě průzkumu aplikace účetních postupů ve velkých společnostech. Přímo zkoumá výroční 
zprávy vybraných společností vykazujících hospodářské výsledky dle IFRS a pro určení míry 
harmonizace používá index mezinárodní harmonizace. Cílem práce je posoudit, zda při použití 
IFRS skutečně vede k úspěšné harmonizaci, nebo ještě zůstávají významné rozdíly mezi 
používanými metodami v závislosti na zemi působení dané společnosti. 
 
2. kapitola definuje některé základní pojmy a popisuje metody používané k měření harmonizace 
účetnictví. 3. kapitola shrnuje výsledky předchozího výzkumu v této oblasti. Ve 4. kapitole je 
popsána vlastní analýza, výběr dat a poskytuje přehled různých způsobů aplikace účetních 
metod ve vybraných zemích. Těžištěm práce je v 5. kapitole, kde autorka uvádí vlastní výsledky 
analýzy a porovnává je s dřívějšími studiemi. 6. kapitola shrnuje výsledky a poskytuje návrhy 
pro další výzkum. 
 
V diplomové práci jsou aplikovány již existující metody na analýzu dat z výročních zpráv za rok 
2013 souboru 335 společností z 10 zemí s časovým odstupem oproti dříve publikovaným 
podobným studiím. Pro měření materiální shody harmonizace účetních metod používá Taplinův 
T index,  autorka svoji práci konzultovala také přímo s  prof. Taplinem.  
 
Z mého pohledu se jedná o logicky strukturovanou práci, autorka vynaložila úsilí na získání dat z 
výročních zpráv evropských společností, provedla vlastní analýzu dat, jejíž výsledky dobře 
interpretuje. Diplomovu práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 
 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 28 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 
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GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


