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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoreti cký zák|ad práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavoů)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykerrr
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizimjazyce
o Celkový postup řešení a ptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Ceikový dojem zpráce

Do Portálu zČv ayl zad'aný tento výsledek kontroty plagiátorsfvíl :

Fosouzeno
Fosouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i klasiÍikovat diplomovou práci klas ifikačním stupněm : 
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačnílro stupně:3

Diplomová práce se zabýváproblematikou transferových cen mezi spojenými osobami. Cílem práce

bylo aplikovat zvolenou metodiku transťerových cen u nejčastějších transakcí vybranélro podniku se

spojenými osobami.
Autorka se nejprve věnovala vymezení problematiky transferových cen z nadnárodního i nároclrrího

pohledu a charaktertzovala zák|adní existující metody pro stanovení transferových cen. Tyto poznatliy
dále aplikovala na zvolený podnikatelský subjekt, kterému doporučila vybranou metodu stanovení
transťerových cen. Definovaný cíl byl v práci splněn' PráciLze doporučit k obhajobě před komisí.



FAKULTA EKO1\oMICKÁ
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atÍ.zky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1. Shrňte záklaďni poŽadavky na dokumentaci o transferových cenách.

2.Iaké poŽadavky klade Vámi doporučená transakční metoda čistého rozpěti pro stanovení
transferových cen na podnik v případě, Že by si dokumentaci k transferovým cenám zpracováva7
samostatně?

lf"rU**il
V Plzni, dne 19. 5.201V Podpis hodnotitele

Mctodické pozrrámky:

] označte výsledek kontroly plagiátorství, kterýjste zadalla do Portálu zČu aodůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyber1e požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrlrovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtÍi otázky.

Posudek oclevzdejte oboustranně \ytištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


