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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Petr Kořínek 

Číslo studenta:  E16592 

Název diplomové práce:  Vnitřní audit ve vybraném podniku 

Cíl práce: Objasnit základní pojmy, prostředky a cíle vnitřního auditu podniku, seznámit 
se s prováděním vnitřního auditu ve vybraném podniku, za použití 
kvantitativních metod provést vlastní návrh vnitřního auditu ve vybraném 
podniku. 

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

Studijní program: Ekonomika a management, N6208 

Akademický rok: 2017/2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Student pečlivě nastudoval příslušnou literaturu a internetové zdroje k tématu své diplomové práce a zpracoval 
velmi kvalitně svým rozsahem nadstandardní teoretickou část své diplomové práce. Doplnil také specifika pro 
interní audit, který probíhá v bankovních ústavech.  
V praktické části své diplomové práce se zabýval interním auditem v jedné bankovní instituci působící v České 
republice. Bankovní instituce si nepřála, aby její jménu bylo zveřejněnou v souvislosti s výstupy diplomové 
práce. Student získal kontakt na jednoho z vedoucích pracovníků oddělení vnitřního auditu a na základě jeho 
informací se seznámil s praktickým postupem při provádění interního auditu v příslušné bankovní instituci. 
Získané zkušenosti s plánováním, průběhem a vyhodnocením auditorského šetření uvedl ve své práci. Jako 
hlavní výstup své DP uvedl svůj vlastní návrh vnitřního auditu v příslušné finanční instituci, který se drží 
v mezích zvyklostí a postupů dané finanční instituce. Svůj návrhu auditorského šetření doplnil popisem průběhu 
šetření a vypracování závěrečné auditorské zprávy. 
Student získal některá souhrnná data z proběhlých auditů za posledních několik let a sestavil z nich několik 
tabulek a grafů, které vyjadřují vývoj některých kvantitativních ukazatelů. V závěrečné části svého diplomové 
práce uvedl i některé návrhy na zlepšení procesu vnitřního auditu v příslušné instituci, které jsou většinou ve 
shodě s náměty, které prosazují vedoucí pracovníci vnitřního auditu příslušné finanční instituce. 
Vzhledem k samostatnému postupu při zpracování teoretické a k přístupu ke zpracování praktické části DP, která 
vychází z informací poskytnutých příslušnou finanční institucí navrhuji diplomovou práci hodnotit stupněm C 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Systém kontroly plagiátorství vyhodnotil naprosto zanedbatelnou shodu s cizími publikacemi (vesměs < 1%), 
které jsou vesměs dány citacemi, které jsou v textu práce uváděny v uvozovkách. Systém vyhodnotil největší 
míru shody 0%. Diplomová práce není v žádném případě plagiát! 
 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Můžete charakterizovat hlavní rysy vnitřního auditu u organizace, u níž jste v současné době zaměstnán?  
2. Jaké jsou rozdíly v pojetí vnitřního auditu mezi podnikem u něhož jste zaměstnán a ve finanční instituci, jíž 
jste se zabýval ve své diplomové práci.   

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: C 
 

V Pardubicích 30.8.2018 

Podpis  ..................................................................  


