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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Student si v hodnocené diplomové práci stanovil několik cílů, které lze považovat za naplněné. 

Diplomová práce přináší zajímavý souhrn podmínek a realizace finančního auditu v zemích V4, kladně 

lze hodnotit práci se zahraničními zdroji. Nicméně část práce věnovaná závislosti mezi velikostí účetní 

jednotky a výrokem auditora je z hlediska přínosu diskutabilní. Celkově práci hodnotím za zdařilou 

a doporučuji klasifikaci stupněm "velmi dobře".   
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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. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Čím si vysvětlujete skutečnost, že Polská republika nastavila přísnější podmínky pro auditory 

provádějící audit subjektů veřejného zájmu, jak v práci uvádíte. 

 

2.  Na str. 68 uvádíte: "U všech kategorií všech států byla zjištěna převaha pozitivních výroků (bez 

výhrady, nepodmíněný)." Z jakého důvodu tomu zřejmě tak je?             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 23. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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