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Bakalářská práce s názvem „Cenová harmonizace ve společnosti Škoda Auto a.s.“ se zabývá 

problematikou cenotvorby prodávaných vozů a rozdílností cen v jednotlivých státech. Autor  

v teoretické části podrobně popisuje složitost a rozmanitost individuálních dovozů. V práci je 

zpracována analýza současného stavu cen modelů značky Škoda Auto na nejvíce odbytových trzích 

členských států Evropské unie. Je zde také nastíněna problematika blokové vyjímky.  

 

V praktické části své práce se student zaměřil na a tvorbu cen ve společnosti Škoda Auto, 

která je stručně popsána včetně historie a organizační struktury společnosti. Mezi výsledky patří 

samotná analýza modelů z řad analýza cen modelů z řad Škoda Fabia a Škoda Superb napříč 

danými členskými státy EU. 

 

Bakalářská práce má jasnou a logickou strukturu, informace jsou čtenáři předkládány  

ve srozumitelné formě i obsahu. Autor čerpal z dostatečného množství české i zahraniční literatury. 

Mezi mou drobnou výtku patří typografické pochybení na pár místech závěrečné práce. 

 

Bakalářská práce „Cenová harmonizace ve společnosti Škoda Auto a.s.“ splnila všechny 

body zadání a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 


