
OPONENTSKÝ POSUDEK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Téma Odpisování majetku je věčně aktuální. Odpisy majetku jsou obvykle ve výrobních firmách 

významnou položkou, ovlivňující jak ocenění výrobků, tak základ daně z příjmu. Je proto v zájmu 

každé takové firmy věnovat neustálou pozornost správnému zatřiďování majetku a zároveň stanovení 

odpovídající životnosti. Správné počáteční rozhodnutí má dopad nejen na vlastní odpisování (účetní i 

daňové), ale následně i na náklady na opravy a udržování, případně technické zhodnocení majetku. 

V poslední době dochází také k masivnějšímu rozšíření požadavku na vykazování dle IFRS a pohled na 

majetek tak dostává nový rozměr, což se týká i naší firmy. 

Splnění sledovaného cíle diplomové práce 

Splněným cílem práce je zpracování teoretické části, která může být základem pro tvorbu školicích 

materiálů ve firmě a praktické části - variantních propočtů v EXCEL, který může být použit jako školicí 

pomůcka a dále jako základ pro zpracování modelu pro simulaci dopadu při rozhodování o volbě 

různých variantních řešení. 

Metody zpracování, zvolený postup řešení, využití analytických a statistických metod 

Zpracování výpočtu v EXCEL je adekvátní zadání. Díky dostupnosti EXCEL širokému okruhu uživatelů 

je výsledný soubor praktickým řešením pro použití jak pro školicí účely, tak pro případy variantních 

řešení v případě následného zpracování simulačního modelu. Zpracování výsledků do grafů umožňuje 

rychlé a názorné zobrazení dopadů při změně parametru. 

Dosažené výsledky, nové poznatky, jejich přínos a možnosti praktického využití 

Je známo, že je vhodné, aby s touto problematikou byli ve firmě seznámeni nejen účetní, ale i další 

zaměstnanci z oboru výroby, údržby a investic. Proto v naší firmě provádíme pravidelně školení 

zaměstnanců z těchto oborů. Zkušenost potvrzuje, že nejúčinnější formou školení je využití příkladů a 

praktických ukázek. EXCEL soubor zpracovaný v této práci lze přímo využít jako názornou učební 

pomůcku, díky které posluchači mají možnost v grafickém zobrazení sledovat dopady různých 

variantních řešení. Teoretická část pak může být použita jako dobrý základ pro zpracování školicího 

materiálu a to jak pro účetní, protože srozumitelnou formou podává ucelený přehled legislativy 

vztahující se k dané oblasti, tak pro zaměstnance z ostatních oblastí, kde díky citaci odborné literatury 

i díky vlastnímu popisu autorka blíže vysvětluje strohé znění zákona. 

Formální náležitosti práce, tj. úroveň, srozumitelnost a správnost jeho vyjadřování 

Velmi zdařilá práce jak po stránce srozumitelnosti tak správnosti vyjadřování. Drobnou výtku bych 

měla k formálnímu zpracování EXCEL souboru, kde drobné nedokonalosti v dodržení  formátu 

v některých případech mohou pro nezasvěceného poněkud znepřehlednit jinak s velkou pečlivostí 

zpracovaná data. Jedná se však spíše o výjimečné případy a vzhledem k rozsahu zpracovaných dat lze 

toto nepatrné zaváhání jistě omluvit. Naopak grafická podoba je přehledná a srozumitelná. 

  



Posouzení struktury práce z hlediska členění do jednotlivých kapitol a logické návaznosti mezi nimi 

Členění do jednotlivých kapitol plně odpovídá zadání a kapitoly na sebe logicky navazují. Shrnutí 

výsledků praktické části vhodně doplňují tabulky a grafy, které výrazně oživují popisnou část shrnutí a 

přispívají k větší srozumitelnosti a k názornosti. 

Komplexní závěrečné zhodnocení práce s vyjádřením zda doporučujete (nedoporučujete) práci 

k obhajobě 

Jedná se o velmi zdařilou práci, která splnila zadání. V teoretické části autorka prokázala, že je velmi 

dobře obeznámena s platnou legislativou a že k dané problematice neváhala nastudovat i poměrně 

široké spektrum odborné literatury. V praktické části zase předvedla, že teoretická příprava nebylo 

jen bezmyšlenkovité biflování, ale že zadanou problematiku dobře pochopila a je schopna teorii i 

prakticky využít. Domnívám se, že popisná část je poněkud obsáhlejší, než bylo nutné, což lze ale 

přičíst nezkušenosti autorky, kdy zřejmě bylo pro ni obtížné rozhodnout, které části by bylo možno 

považovat za méně důležité a tedy je vypustit. Větší rozsah ale nebyl na úkor přehlednosti a 

srozumitelnosti. I přes drobnou výtku ve formě hodnotím kladně také úroveň práce s EXCEL. 

Diplomovou práci Bc. Dagmar Lomnické na téma Odpisování a zásahy do majetku na příkladu 

vybrané složky dlouhodobého hmotného majetku podniku Synthesia, a.s.  

DOPORUČUJI k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ. 

----------------------------- 

Otázky k obhajobě: 

Jaký je podle vašeho názoru důvod, proč je v současné době firmami v ČR málo využívaný 

komponentní způsob odpisování, i když jej legislativa již připouští? 

Proč je podle vašeho názoru důležité, aby v oblasti zatřiďování majetků, stanovení reálných životností 

a důsledků těchto rozhodnutí, vzdělávaly firmy i své zaměstnance z oboru výroba, údržba, investice, 

když se jedná o záležitosti dané legislativou z oblasti účetnictví a daně z příjmu? 

V Pardubicích – 21.5.2013 
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Synthesia, a.s. 


