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POSUDEK RECENZENTA NA PŘÍSPĚVKY PRACOVNÍK Ů 
FAKULTY FINANCÍ A  ÚČETNICTVÍ VŠE PRAHA  

Dana Kovanicová 

 
Uvedené ve  Zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie: 

 
„Ú čtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie“ 

 
S potěšením konstatuji, že nadále - a oboustranně s velkým prospěchem - probíhá 

tradiční  spolupráce Katedry účtovníctva a audítorstva  Fakulty hospodárskej informatiky EU 
v Bratislavě s oběma katedrami Fakulty financí a účetnictví na VŠE Praha: s Katedrou 
finančního účetnictví a auditingu a s Katedrou manažerského účetnictví. Tato spolupráce, jež 
se realizuje mezi oběma stranami kontinuálně a spontánně, se pravidelně upevňuje   
prostřednictvím ročních konferencí, na jejichž přípravě a zajištění se obě strany střídavě 
podílejí.  Výsledným produktem každé z těchto konferencí je kromě bohaté výměny 
zkušeností z inovace výuky a kromě  sdílení výstupů z vědecko-výzkumné práce  rovněž 
sborník příspěvků. Ten letošní obsahuje příspěvky zpracované pro konferenci konanou 8. – 
10. září 2009 v Gaderské dolině, v chatové osadě GADER.  

 
Letošní téma konference – Účtovníctvo a audítorstvo v procese světovej harmonizácie 

umožnilo autorům prezentovat příspěvky dotýkající se tohoto tématu z nejrůznějších aspektů 
a hierarchických úrovní. Zařadit celý soubor 22 příspěvků, jimiž  „česká strana“ do 
konference přispěla,  do určitých odborných sekcí či škatulek je velmi obtížné, a není to 
problém jen této konference. Stále více si uvědomujeme, že i v účetnictví a auditingu platí, že 
„vše souvisí se vším“. Čím hlouběji pronikáme do určitého problému, tím více se obnažuje 
jeho šíře a potřeba posoudit ho v kontextu s mnoha dalšími otázkami, a to zejména v době 
světové globalizace, které tak výrazně zasahuje i do disciplín, jimiž se odborně zabýváme. To 
platí na všech úrovních.  

 
Převážná část příspěvků se týká účetnictví a účetního výkaznictví. Jestliže   

pojednávají danou  problematiku spíše z národního hlediska, vždy uvádějí také zhodnocení a 
porovnání s požadavky nadnárodně uznávaných standardů. Totéž platí i pro opačný případ. 
Příklady takových příspěvků nechceme jmenovat, protože by se to mohlo dotknout těch 
autorů, kteří zde nebyli výslovně uvedeni. Ostatně odborně zaměřený čtenář si takové 
zařazení lehce učiní. V souboru nalezneme také analýzu   některých ustanovení nového 
zákona o auditorech, která  odkrývá palčivé otázky, jež  do praxe zasejí semena dalších  
obtíží. Nechybí ani  koncept  exaktnější klasifikace účtů či upozornění na překladatelská 
úskalí některých velmi frekventovaných pojmů. Bylo by neomluvitelné, kdyby v době 
finanční krize, tak úzce se dotýkající i role účetnictví, nebyly zastoupeny také  příspěvky 
orientované na tuto oblast. 

  
Oblast manažerského účetnictví  je zastoupena několika příspěvky orientovanými na 

otázky integrace finančního a manažerského účetnictví, na perspektivy strategického 
manažerského řízení, na kalkulaci životního cyklu. Na pomezí mezi finančním a 
manažerským účetnictvím je příspěvek věnovaný  typologii měrných veličin; tu autor 
následně rozvádí z hlediska  využití při měření výkonnosti. 
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I když  zaměření  příspěvků  je velmi různorodé už jen proto, že každý je náznakem 
užšího profesního zaměření autora či jeho aktuálního zájmu, mají téměř všechna témata 
společného jmenovatele. Jím je výzkumný záměr Fakulty financí a účetnictví nazvaný 
"Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska", jehož 
řešení se obě katedry účastní. 

  
Závěrem konstatuji, že příspěvky obou kateder Fakulty financí a účetnictví VŠE v 

Praze - Katedry finančního účetnictví a auditingu a Katedry manažerského účetnictví – 
odrážejí poslední vývojové trendy probíhající na poli finančního výkaznictví a manažerského 
řízení. Obsahují množství kritických analýz a inspirativních podnětů, jimiž   jsou s to přispět 
k rozvoji další vědecko-výzkumné i pedagogické práce jak na české, tak na slovenské straně.    
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