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V dosažené úrovni ceny se odráží úspěch či neúspěch daného produktu na trhu. Hledání odpovědi na 

otázku: ,,Jak stanovit správnou cenu?", proto představuje trvalý problém pro marketingové 

specialisty, majitele firem apod. Nesprávně stanovená cena může znehodnotit celé marketingové 

úsilí firmy. 

Kolegyně l Brotánková si stanovila cíl " ... zjistit, zda lze podle osvědčených postupů stanovit tzv. 

"správnou cenu" .... v dostupné literatuře hledat přesné návody pro stanovení cen." (str. 4) Jde o 

teoretickou práci, která využívá metody kritické analýzy a komparace. Tomu také odpovídá struktura 

bakalářské práce, která začíná pojetím ceny, a postupně jsou zkoumány faktory ovlivňující cenové 

strategie firem. Východisko pro zkoumání cenové strategie si autorka vymezila v první kapitole 

(Interpretace ceny), kde upozorňuje na dvojí úlohu ceny, protože ji vnímá "".jako vyjádření hodnoty a 

jako nositele informace pro zákazníka" (str. 8). Uvědomila si, že zákazníci hodnotí a porovnávají 

objem vynaložených peněz (cenu) s množstvím a kvalitou nakoupených statků. Cena musí být 

stanovena tak, aby v zákazníkovi vyvolala pocit, že za své peníze získal požadovanou hodnotu (ta 

ovšem vždy závisí na individuálním posouzení). 

V další části bakalářské práce (třetí kapitola) l Brotánková upozorňuje, že firma se při tvorbě ceny 

nemůže zaměřit jen na uspokojování zákazníků, ale že musí vycházet i ze svých nákladů a zároveň 

respektovat nabídku konkurentů. Výklad od obecného ke konkrétnímu je završen ve čtvrté kapitole, 

ve které jsou zkoumány vybrané cenové strategie. V závěru autorka shrnuje své poznatky a 

konstatuje, že "".postupy, které můžeme nalézt v dostupné literatuře jsou vhodné jako inspirace při 

tvorbě ceny ... " a protože postavení každé firmy je svým způsobem jedinečné "."nikdo nemůže najít 

jakýsi přesný návod na stanovení ceny pro svou firmu." (str. 52) 

Cíl bakalářské práce byl podle mého názoru splněn. lBrotánková na základě kritické analýzy literatury 

prokázala, že podniky, které stanovily "správnou cenu","".Založily svá cenová rozhodnutí a opatření 

na hodnotě, jakou má produkt či služba pro zákazníka." (str. 51) Bakalářská práce je napsaná 

kultivovaným jazykem a nemá formální nedostatky. 

Bakalářskou práci J. Brotánkové doporučuji k obhajobě. 

Doplňující otázky: 

Cenu chápeme jako vyjádření všech hodnot, které získá spotřebitel. Jakým způsobem mohou 

firmy poznávat tyto hodnoty? Uveďte konkrétní příklad. 
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