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Hloubka provedené analýzy x    
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Autorka diskutuje finanční náročnost dodržování SOX. Jaké jsou přínosy SOX pro firmu 
Magna Exteriors & interiors (Bohemia)?  
 
Jak vypadá implementace SOX do matice zodpovědnosti? Mohla byste situaci 
znázorněnou na straně 53 a 54 znázornit pro jednoduchost graficky a vysvětlit podstatu 
účtování a kontrol?  
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
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Autorka svou diplomovou práci zaměřila na dopady Sarbanes-Oxley Act (SOX) na 
nadnárodní společnosti za hranicemi USA. Cílem práce je analyzovat jak implementace 
tohoto zákona ovlivňuje hospodaření podniku. V teoretické části vysvětluje autorka audit 
a jeho vazby na vedení účetnictví firmy. Zároveň diplomantka podává teoretické 
informace o SOX i v jeho historickém kontextu.  Práci člení do pěti kapitol. První dvě 
kapitoly jsou teoretickou částí, na kterou navazují tři kapitoly o společnosti Magna 
International Inc. a aplikaci SOX v praxi.  
 
Téma práce je vysoce aktuální pro podnikovou praxi. Teoretická a praktická část práce 
jsou velmi dobře provázané. Teoretická část je zpracovaná velmi kvalitně, autorka čerpá 
z mnoha zdrojů a ve své práci nabízí ucelený přehled. Praktická část může sloužit podniku 
jako velmi cenný zdroj informací pro rozvoj dalších aktivit. Jedná se o kvalitní diplomovou 
práci, která bezpochyby splňuje svůj vytyčený cíl. 

 

 


