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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 

 

Bakalářská práce na téma "Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe" si stanovila za cíl 

zhodnotit systém vnitřní kontroly na příkladu konkrétní společnosti. Cíl práce se autorce podařilo 

naplnit. Pro zpracování teoretických východisek autorka využila převážně odborné publikace z oblasti 

managementu a v praktické části demonstrovala provádění vnitřní kontroly na příkladu společnosti 

Cembrit a.s. Autorka přistupovala k řešené problematice zodpovědně, pravidelně konzultovala dílčí 

zpracování s vedoucí práce a samostatně realizovala potřebné kroky pro zpracování aplikační části 

bakalářské práce. V aplikační části práce autorka došla k závěrům, že společnost Cembrit a.s., má 

detailně propracován vnitřní kontrolní systém, kdy jednotlivé procesy jsou podpořeny ve 

vnitropodnikových směrnicích a zohledňují požadavky ISO. Autorka navrhla změny v motivačním 
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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. 

 

systému v kontextu snižování chybovosti, zavedení pozice interního audituora ve společnosti a 

zavedení systému čárových kódů ve výrobě a expedici. 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, navrhuji k obhajobě a doporučuji klasifikovat stupněm "velmi 

dobře". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jaké další zákonné povinnosti by měla společnost v případě zřízení nové pozice interního auditora 

z vnějšku? 

Na základě jaké kalkulace byla stanovena měsíční odměna pro interního auditora z řad stávajících 

zaměstnanců? Bylo by vhodné a je zvykem ve firmách mít pouze jednoho zaměstnance na dané 

pozici? 

K jak velké chybovosti nyní ve výrobě dochází a jak jsou stanovovány normy?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  24. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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