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Bc. Jana Reindlová' Dis.

Podniková ekonomika a management

Transferové ceny mezi spojenými osobami vybraného
podniku

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Ilodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

doc. Ing. Jiří Tupa' Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni

Kritéria hodnocení: (1 nejlepšío 4 nejhoršío N-nelze hodnotit)
A) Definovaní cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov éni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizim jazyce

J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkoý dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Práce je velice dobře zpracována. Cíle práce jsou zvoleny v souladu se zadáním. Metodika zpracování
prácevede k naplnění deklarovaných cílů. Teoretická část obsahuje rešerši současného stavu a dává

ucelený přehled k dané problematice. Autorka tuto část práce zptacovala pečlivě a dokládá to její

orientaciv oboru. Zďemámpouze poznámku, že mohly bý více citovány a použity zahtran1čni zdroje.

Případová studie, která je součástí praktické části' obsahuje aplikaci vybraných metod stanovení

transferových cen anávaznáčást obsahuje vlastní návrh metodiky stanovení cen pro konkrétní podnik.

Ani k těmto částem nemám zásadnipřipomínky. Ze všech posuzovaných hledisek práce splnila
požadované atributy kladené na diplomové práce, a proto navrhuji klasifikaci výborně.
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otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě:3

1. Konkretizujte přínosy práce pro vybraný podnik.
2. Jaký je vliv legislativních izlk,kterájsou spojena s uskutečňovanými transakcemi?
3. Existují další databázeklomé zmíněňých (ALBERTINA a AMADEUS), které by bylo možné
použít?
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Metodické poznámky:

l Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 otá7]q a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě aŽtÍi otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do termínu stanoveného katedrou (viz
stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


