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     Přestože jsou informace, týkající se vnitřního auditu, dostupné jak v odborné literatuře, tak 

v internetových zdrojích, prokázal autor pečlivý přístup k hledání pramenů. Dokládá to i šíře 

použitých zdrojů.   

     Podmínkou pro splnění hlavního cíle diplomové práce, kterým je hodnocení vnitřního 

auditu s využitím kvantitativních metod, je pečlivá příprava auditu, jeho provedení v souladu 

s obecně přijatými standardy, hodnocení zjištěného stavu a doporučení změn v zkoumaném 

podniku. Jak ukazuje rozsah práce, podrobnost provedené finanční analýzy a závěrečná 

auditorská zpráva, autor svůj úkol z velké části splnil. 

     V průběhu práce i v závěrech prokázal schopnost samostatného uvažování (kupř. 

v návrzích ke zlepšení). To je pozitivní v autorově přístupu k tématu. 

     Přes obecně dobrou úroveň celé práce, pečlivost přístupu a zpracování však v práci 

postrádám větší podíl vlastního přínosu autora.  Značnou část práce tvoří finanční analýza, 

výrazně menší část praktické části práce je věnována auditu. Práce tak vytváří dojem 

nevyváženosti.  

     Vhodnější by bylo, pokud by autor věnoval více pozornosti přípravě auditu. Není zřejmé, 

zda autor volil zaměření finanční analýzy po dohodě s managementem podniku nebo podle 

svého uvážení – pak by měl vysvětlit kupř. proč vynechal výpočet ekonomické přidané 

hodnoty nebo proč věnoval velký prostor bezproblémovému hodnocení ukazatelů 

zadluženosti a ne výrazně závažnějším problémům – kupř. dlouhodobě záporné přidané 

hodnotě. Průběh auditu není popsán, není kupř. zřejmé, s kým zjištěné informace konzultoval 

a zda příčiny současného stavu jsou hodnocení autora DP nebo i hodnocením zaměstnanců 

finančního útvaru. Závěrem auditu není zpracování auditorské zprávy, ale předložení 

výsledků auditu managementem společnosti. 

     Formální stránku práce je možné označit za standardní. Pozitivní by bylo sjednotit formu 

tabulek, doplnit použité grafy o trendy vývoje ukazatelů a v příloze uvést účetní výkazy 

v plném znění.  



Posuzovaná diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na závěrečnou práci, cíl 

práce považuji za splněný. 

 

     Proto doporučuji tuto práci k obhajob ě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

 

Námět pro rozpravu 

Seznámil jste management podniku s výsledky vašeho auditu? Pokud ano, jaká byla jejich 

reakce? 

Je některý ze zaměstnanců podniku pověřen úkoly interního auditora? Pokud ano, 

spolupracoval jste s ním při vašem auditu? 

 

V Pardubicích dne 16.5.2016     

 

 

 

         PaedDr. Alexandr Šenec  
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