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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Studentkou vypracovaná bakalářská práce se věnuje finančnímu auditu, přičemž za cíl práce si autorka
stanovila vymezit podstatu auditu a auditorské činnosti, objasnit legislativní úpravu auditu, popsat
metodický postup při provádění auditu účetní závěrky, způsob zpracování zprávy auditora a jeho
výrok. Co se týká obsahu teoretické části práce, lze práci považovat za velmi uspokojivou, v praktické
části autorka pouze popisuje finanční audit v konkrétní společnosti. Po jazykové stránce je práce
relativně v pořádku (občasné překlepy). Drobné nedostatky spatřuji v úvodu, absenci metodického
postupu práce a dále pak v závěrech práce. Kontrola plagiátorství byla provedena s mírně vyšší
hodnotou (7%), jedná se však o shodu zejména v rámci příloh. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
ji hodnotit stupněm velmi dobře.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Jak se v České republice vyvíjely limity povinného auditu?
Jaké jsou přínosy Vámi vypracované bakalářské práce.

V Plzni, dne 28. 7. 2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

