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objasnit základní pojmy, prostředky a cíle vnitřního auditu podniku, 
použití kvantitativních metod při provádění vnitřního auditu, zhodnocení 
vnitřního auditu ve vybraném podniku. 

Vedoucí diplomové práce RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň   x  
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomant řešil zadané téma DP samostatně, iniciativně, flexibilně. Prostudoval široké 
spektrum literárních zdrojů a na jejich základě vytvořil teoretickou část své práce. Diplomant 
navázal kontakt s firmou Elektrosvit Svatobořice, a.s., která mu poskytla dostatečně mnoho 
praktických informací o svém hospodaření. Na základě těchto informací provedl celou řadu 
finančních analýz, které souvisí s vnitřním auditem podniku. Vzhledem k malým zkušenostem 
z praxe určité aspekty vlastního auditu pominul. Diplomant zadaný cíl své závěrečné práce 
v zásadních ukazatelích splnil a prokázal, že problematice vnitřního auditu rozumí a je 
schopen se v ní orientovat.   
 
Otázky k obhajobě:  
Charakterizujte, jaké jsou hlavní rozdíly mezi interním a externím auditem firmy. 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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