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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality 
(SMK) 

Jméno autora: Ilona Shevchenko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Doc. Ing. Pavel Mach, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra elektrotechnologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Práce náročnější, než průměrná diplomní práce, zejména z důvodu nutnosti prostudovat a pochopit značný objem 
literatury, jehož podstatnou částí jsou normy a předpisy vztahující se k dané problematice. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno 
Práce v plné míře splňuje zadání. Skládá se z Úvodu, Teoretické části, Praktické části, Sestavení auditního dotazníku a 
Závěru. Dále práce obsahuje 5 příloh. Teoretická část je vypracována na velmi dobré úrovni s přiměřenou citací literatury a 
tvoří dobrý základ pro praktickou část. Podrobně jsou zde popsány požadavky na systémy řízení kvality a rozebrán interní 
audit systému managementu kvality včetně relevantních odkazů na příslušné normy, předpisy a další dokumenty. 
V praktické části se diplomantka zaměřila na sestavení auditního dotazníku pro interní audit procesu „Nákup“ společnosti 
Bioline, s.r.o. poté, kdy provedla analýzu systému managementu kvality této společnosti. Vytvořený dotazník považuji za 
kvalitní nástroj umožňující provedení interního auditu procesu „Nákup“ na vysoké úrovni. 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Zvolený postup zpracování práce považuji za optimální. Studentka nejprve zpracovala, na velmi dobré úrovni,  teoretickou 
část a na získaných poznatcích pak vystavěla praktickou část. Způsob řešení praktické části dokazuje, že diplomantka se 
nejen dobře seznámila s potřebnou teorií, ale že ji také dobře porozuměla, což dokazuje její přístup k řešení praktického 
problému. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Téma práce je náročnější, než bývají témata diplomových prací. Diplomantka své znalosti, získané během studia, vhodně 
doplnila informacemi získanými z odborné literatury a dokázala tyto znalosti použít při řešení konkrétního problému ve 
skutečné firmě. Jí vytvořený auditní dotazník pro interní audity procesu „Nákup“ ve firmě Bioline, s.r.o. je velmi zdařilý a 
firma ho může používat jako kvalitní nástroj pro provádění auditu zmíněného procesu. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je psána dobrým jazykem, kapitoly mají logickou strukturu a dobře na sebe navazují. V práci je minimum mluvnických 
chyb a také po grafické stránce k ní nemám připomínek. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
V práci je citováno celkem 38 zdrojů, z toho je 7 knih, 6 norem, 5 internetových zdrojů a 20 zdrojů z dokumentace firmy 
Bioline, s.r.o. K citované literatuře je možné mít jen jednu drobnou připomínku. Zdroje nejsou v práci citovány v pořadí čísel 
od nejnižšího k nejvyššímu, ale „náhodným výběrem“.  
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Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Dobře zvolené téma práce, kvalitní vedení ze strany vedoucího a velmi dobrá diplomantka. 

Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Diplomní práce je na vysoké úrovni jak po stránce odborné, tak technické (text a grafika). Diplomantka prokázala 
schopnost doplnit si poznatky získané během studia dalším studiem náročné odborné literatury a použit takto 
získaných poznatků pro řešení praktické aplikace v reálné firmě. Výsledkem je auditní dotazník, který v rámci 
diplomní práce vytvořila pro interní audit procesu „Nákup“ ve firmě Bioline, s.r.o. Tento dotazník považuji za velmi 
dobrý nástroj pro provádění tohoto typu auditu ve zmíněné firmě.  
 
Otázky k práci: 

1. Interní audit si zajišťuje organizace sama vlastními pracovníky. Z principu auditování plyne, že auditor by 
měl být nezávislý a objektivní. Jakým způsobem je zajištěn tento požadavek, když v případě, že je audit 
zajišťován vlastními pracovníky existují, zcela jistě, různé vztahy a vazby mezi těmito pracovníky a 
ostatními pracovníky v dané organizaci? 

2. Který z typů interních auditů (systému, procesu, produktu, personální) považujete za nejvýznamnější a 
proč. 

3. Jakým způsobem je prováděna přejímka objednaných výrobků dodaných smluvním dodavatelem firmě 
Bioline, s.r.o? V práci je uvedeno na str. 43, cituji:…“ Náhodné vzorky jsou odebírány a předány do 
procesu „Laboratorní zkoušky“ „ …, konec citace. Jak je stanoven rozsah náhodného výběru? Je zde 
prováděna statistická přejímka?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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