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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená bakalářská práce ve své většině naplnila zadání. Její obsah spočívá v provedení rešerší
orientovaných na finanční audit a následné zpracování díla zaměřeného na toto téma. Jako praktická
část je prezentován popis provádění auditorských činností ve vybrané firmě s uvedením příkladu jedné
konkrétní firmy. Práce je svým obsahem popisná, chybí reflexe dopadu informací z auditu do firmy, na
jejichž základě by bylo možné vyvodit doporučení pro auditovaný subjekt. Formální stránka práce
odpovídá kvalifikačním pracem této úrovně studia. V jazykové a stylizační rovině lze nalézt překlepy a
gramatické chyby, které snižují kvalitu díla. Vzhledem k tomu, že v úvodu práce je vymezen cíl, který
vcelku odpovídá obsahu zpracování, lze konstatovat, že formulovaný cíl byl v práci naplněn, i když je
zapotřebí podotknout, že nezahrnuje zadání bakalářské práce v celém rozsahu. Metodika, která byla při
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zpracování práce použita, není v bakalářské práci uvedena vůbec, jakož i případné hypotézy a
výzkumné otázky. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že přínos práce je pouze v prezentovaných
rešerších.
Celkově ale doporučuji obhajobu bakalářské práce Lucie Benediktové před státní komisí.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Uveďte, jak Vámi zvolená firma používá závěry auditu, rozeberte případná opatření přijatá na jeho
základě.

V Plzni, dne 5. srpna 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.
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