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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce se zabývá analýzou a úpravami interního auditu společnosti Hollen s.r.o. 

Teoretická část se věnuje jednotllivým oblastem dané problematiky, je popsána přehledně s 

kvalitními obrázky a dodržením šablony (až na drobné odchylky). Chybí mi zde větší rozbor 

tématu, např. hlubší popis SWOT analýzy, která je sice popsána krátce v praktické části, ale 

spíše by se hodil její podrobnější popis v rešerši. 

V praktické části chybí kapitola s cíly DP. V prvních pasážích autor popisuje zmíněnou 

společnost Hollen s.r.o. Jedná se pouze o zkopírování informací z webu společnosti. Není 

zde označena citace a navíc jsou informace v přesném znění, tj. 1. osoba č. množného (my 

jsme). Dále je zde nesmyslně popisováno logo společnosti, jeho barvy a využití. Následuje 

samostatná praktická část. Nejdříve je popsána již zmíněná SWOT analýza, následuje popis 

inovace interního auditu. Provedený audit je zkopírován do práce bez nějakých zásadních 

úprav. V práci by měly být uvedeny postupy, výsledky, opatření a doporučení. Vše ovšem 

zpracováno do struktury odpovídající diplomové práci. 

Zpracování uváděné autorem nelze považovat za příliš vhodné. Některé části jsou uvedeny 

v angličtině, naskenované přílohy nejsou příliš kvalitní, v práci chybí často trpný rod, některé 

další souvětí nedávají smysl. Po stránce odborné je vidět množství práce, ovšem její 

zpracování do struktury závěrečného projektu vysokoškolského studia značně pokulhává. 
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