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Jako téma své práce si student zvolil problematiku nadnárodních společností (TNC), které vyvíjejí 
činnost alespoň ve dvou zemích. Společnosti tak musí řešit otázky související s rozdílnými 
administrativními a právními podmínkami v jednotlivých zemích. Cílem práce je odpovědět na otázku, 
jakým způsobem minimalizovat náročnost tohoto procesu. 
     
V úvodní části práce jsou tyto společnosti definovány a zdůrazněna jejich role v procesu globalizace. 
V dalších částech práce jsou pak řešeny otázky nutnosti regulace těchto společností, dvojího zdanění 
a v souvislosti s tím i daňová optimalizace a otázka transferových cen. V třetí kapitole jsou uvedena  
možná řešení na příkladu konkrétních společností.  
  
Celkově je práce zaměřená velmi široce, kromě  legislativního rámce a daňové legislativy, zmiňuje i  
lidská práva a znečištění životního prostředí. Dle mého názoru toto široké pojetí vede k tomu, že 
celkové vyznění práce je více popisné, než by bylo v případě užšího zaměření.  
 
Nicméně student ve své práci dokazuje dobrou znalost zvoleného tématu, určitě i z důvodu 
rozsáhlého studia literatury. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Literature                     (max. 20 points)  16 

Methods                      (max. 30 points)  15 

Contribution                 (max. 30 points)  15 

Manuscript Form         (max. 20 points)  15 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


