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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Audit účetní závěrky podniku 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Tulák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Filip Jelínek 
Pracoviště oponenta práce: Ernst & Young, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant si zvolil poměrně široce definované zadání, které obsahuje od teoretického popisu účetního auditu až po 
předvedení několika ukázek v praktické části práce. Problematika účetního auditu společnosti je velmi přesně definována ve 
standardech, proto oceňuji, že si diplomant do práce přidal i rozsáhlejší praktickou část, kde mohl ukázat své znalosti 
aplikované v praxi.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce obsáhla všechny body zadání. Diplomant dokázal popsat v diplomové práci všechny body ve velmi pěkně navazujícím 
pořadí a v přiměřeném detailu i rozsahu odpovídající diplomové práci. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomant velmi dobře postupoval při vypracování jak teoretické tak praktické části práce. Při volbě postupu řešení 
v praktické části, zejména v oblasti testování, je vidět zkušenost a vhodná konzultace s manažerem zakázky ze strany 
auditorské firmy, kterou diplomant v práci i několikrát zmiňuje.     

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z práce je patrné, že diplomant má již praktické znalosti problematiky a s vykonáním účetního auditu. Diplomant ukázal 
vysokou odbornou úroveň v teoretické části práce a příkladné zpracování části auditu v části praktické. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně a jazykově je práce na velmi vysoké úrovni. Způsob vyjadřování autora odpovídá úrovni diplomové práce a nemám 
k ní žádné výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor používá ve své práci široký výběr pramenů. Nicméně by bylo vhodné provázat použití pramenů i s praktickou částí 
práce, a to zejména jak se k jednotlivým testováním aplikovaných v praktické části staví odborná literatura. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomant velmi přehledně popsal problematiku účetního auditu a ukázal na dílčích příkladech postup účetního auditu. 
Jelikož diplomant pracoval s citlivými údaji klienta, které byly pozměněny, je nemožné posoudit číselné výsledky v praktické 
části či z nich cokoli usuzovat. Nicméně z přiloženého popisu je zřejmé, že se diplomant problematikou zabýval a má ji 
nastudovanou.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
V diplomové práci se mi nejvíce líbí její komplexní pojetí, které provádí čtenáře od obecného definování účetního 
auditu až po jeho reálnou ukázku. Všechny části práce jsou zpracovány v dostačujícím detailu. Autor prokázal 
široké teoretické i praktické znalosti. Při tvorbě jiných prací v budoucnu se doporučuji zaměřit na oblast, kde se 
nepracuje s citlivými údaji a výsledky práce mohou být předmětem dalšího zkoumání.  
 
Otázka: 
Stále více vnitřních kontrol je prováděno automaticky, jaké jsou hlavní způsoby testování a ověřování těchto 
kontrol? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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