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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Tesla se 

zaměřením na osobní branding Elona Muska. Tesla představuje fenomén současnosti nejen 

na poli elektromobility, ale i marketingu. Proto se práce snaží postihnout výjimečně 

inovativní přístup Tesly k marketingu, který oborová média často prezentují jako 

příkladný. A to především ve spojitosti s aktivitami vizionářského výkonného ředitele 

Elona Muska. Ten se stal díky velmi aktivní komunikaci na sociálních sítích a medializaci 

sledovanou tváří společnosti a zároveň jejím marketingovým kanálem. 

 První část práce uvádí a do kontextu zasazuje teoretické koncepty, z nichž 

marketingová komunikace Tesly vychází. Poté navazuje představení Tesly a její historie 

spolu s úvodními informacemi o Elonu Muskovi.  

 Praktická část se zaměřuje na deskriptivní analýzu marketingové komunikace 

společnosti s důrazem na osobní branding Elona Muska. Nejprve je zde představen ucelený 

obraz marketingové komunikace značky, která využívá úzkého propojení a návaznosti 

marketingových aktivit. Poté jsou prakticky rozvinuty jednotlivé zásadní oblasti 

komunikačních aktivit včetně shrnujícího zpracování SWOT analýzy. 
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 This bachelor thesis deals with Tesla marketing communication focusing on Elon 

Musk’s personal branding. Tesla represents a today’s phenomenon not only in the field of 

electromobility but also marketing. Therefore, the thesis tries to cover Tesla’s 

exceptionally innovative approach to marketing which the marketing media often present 

as exemplary. This is done especially in connection with its visionary CEO Elon Musk’s 

activities. He has become a watched public face of the company and at the same time its 

marketing channel thanks to his active social network communication and media coverage. 
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history along with basic information about Elon Musk. 
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1 Úvod 

 Bakalářská práce se věnuje fenoménu dnešní doby, marketingové strategii 

společnosti Tesla a jejího výkonného ředitele Elona Muska. Konkrétním tématem práce je 

Analýza marketingové komunikace společnosti Tesla se zaměřením na osobní branding 

Elona Muska za období 2016–2017. Autorka se v práci bude zabývat inovativním 

přístupem Tesly k marketingu, který často oborová média uvádějí jako příkladný. A to 

především kvůli jasné strategii a dobře zvládnutému WOM marketingu, který generuje PR 

imprese a marketingové aktivity „zdarma“. Tento medializovaný aspekt neplacených 

marketingových aktivit autorka konfrontuje se skutečným rozpočtem na marketing a 

porovná jej s ostatními automobilovými značkami. Neodmyslitelnou součást image 

společnosti Tesla představuje výkonný ředitel a podnikatel Elon Musk, který aktivně 

vystupuje v médiích i na sociálních sítích a stává se tak tváří značky. Proto bude práce 

pojednávat o marketingovém vlivu vizionářského Elona Muska, jenž je známý svými 

ambiciózními názory na technologie v souvislosti s budoucností světa. Americká 

společnost sice kromě elektromobilů vyrábí také další energeticky udržitelné produkty, 

práce se ale zaměří na hlavní produkt, tedy elektromobily.  

 Autorka si téma zvolila především z důvodu celospolečenského přesahu působení 

značky Tesla a Elona Muska, který je velmi inspirativní osobností s pozoruhodnými cíli. 

Musk se všemi svými podnikatelskými aktivitami zasazuje o lepší budoucnost světa 

v souvislosti s klimatickými a společenskými proměnami.  

 Současnost přináší mnoho změn, kdy dochází k transformaci nejen na poli 

marketingu, ale i automobilového průmyslu. Zde se nabízí elektromobilita jako alternativa 

k po staletí masově užívaným automobilům s pohonem na fosilní paliva, jejichž emise mají 

negativní vliv na planetu (NASA, 2018). Rozvoj elektromobility jde ruku v ruce s bojem 

proti ekologickým problémům zapříčiňujícím globální oteplování a s tím spojených 

klimatických i společenských hrozeb. Proto mají podle autorky aktivity společnosti Tesla 

s obrovským mediálním pokrytím také výrazný vliv na společnost nad rámec samotné 

produkce firmy. A to jak ve vnímání elektromobility, tak i v oblasti trvalé udržitelnosti. 

Tesla totiž jako první firma na světě dokazuje, že u elektromobilů není potřeba 

kompromisů – že lze mít designově výjimečné elektrické auto s velmi dobrým výkonem a 

nejnovějšími technologickými vymoženostmi. Ale hlavně to, že se kromě komfortního 

svezení člověk zapojuje do mise za lepší, nebo alespoň ne tak špatnou, budoucnost nás i 
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naší planety. Právě v tomto inovativním přístupu spočívá hlavní ideová rovina Tesly, 

čemuž se přizpůsobuje také marketingová komunikace společnosti. 

 Práce nejprve nabídne vhled do teoretických marketingových konceptů, na kterých 

Tesla zakládá svou komunikační strategii. Poté představí společnost a její historii a v 

následující analytické části přiblíží stěžejní marketingové aktivity a porovná medializované 

aspekty se skutečným stavem. 

 Cílem práce je analyzovat hlavní a nejvíce medializované marketingové aktivity 

společnosti Tesla se zaměřením na působení Elona Muska a postihnout teoretický základ, 

ze kterého tyto aktivity vychází. 

 Autorka při zpracování vychází z volně dostupných zdrojů. Teoretické poznatky 

čerpá z literatury, u jejíž rešerše klade vzhledem k inovativnímu působení značky důraz na 

co největší aktuálnost daných publikací. Stejně tak využívá informací z akademických 

článků a článků z oborových médií zaměřených na marketing, byznys, ekonomii či 

technologie. Kromě toho text doplňuje o statistická data z dostupných výzkumů. Součástí 

analýzy jsou také sebeprezentační materiály značky. Autorka považuje za důležité 

upozornit na použití anglicismů (např. CEO, osobní branding nebo public relations), které 

patří k ustálené terminologii marketingu a jsou uvedeny i v odborné literatuře. 

 Autorka by dále chtěla upozornit na lehké odchýlení od předložené teze. Obsahová 

struktura zůstala víceméně zachována. Pro lepší návaznost textu ovšem došlo k úpravě 

pořadí jednotlivých kapitol a vzhledem k objemu práce k vypuštění kapitol o zeleném 

marketingu a kritických ohlasech k problematice. Na závěr by autorka ráda zmínila, že 

citace a  informace ze zahraničních zdrojů přeložila sama. 
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2 Marketing v digitální éře, strategie a osobní branding 

 Marketingová komunikace Tesly je obecně spojována s inovacemi, propracovanou 

strategií, silnou vizí a výraznou mediální i vedoucí rolí Elona Muska. Proto se teoretická 

část zaměří na tyto klíčové aspekty, které představí, uvede na příkladech a zařadí do 

kontextu současných oborových souvislostí. Vzhledem k inovativnímu přístupu značky 

chce autorka postihnout rozvoj definice marketingu na definici marketingu v digitální éře. 

 

2.1 Marketing v digitální éře 

 Pravděpodobně nejznámější definice marketingu od Americké marketingové 

asociace (2008) se každých pět let znovu přezkoumává a případně podle potřeby 

aktualizuje již od roku 1935. Poslední podoba definice, schválená v roce 2013 a platná 

doteď, zní: „Marketing je činnost, soubor zavedených postupů a procesů pro tvorbu, 

komunikaci, doručení a směnu nabídek, které přinášejí hodnotu zákazníkům, partnerům a 

společnosti jako celku.“ Tato verze byla znovu schválena na základě definice z roku 2008. 

Předtím zněla mezi lety 2004–2007 následovně: „Marketing je organizační funkce a sada 

procesů pro vytváření, komunikaci a dodání hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahu se 

zákazníky takovým způsobem, že z něj profituje organizace a její akcionáři.“  

 Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že se role marketingu proměňuje a v širším 

kontextu ovlivňuje celou společnost. Autoři definice rovněž chtěli poukázat na rozšíření 

funkce marketingu a jeho využití pro „konání dobra“. 

 Pokud se zaměříme na aktuální definici oboru, klíčovým atributem marketingu je 

právě přinášení hodnoty – ať už pro zákazníky, partnery nebo společnost celkově. Dobrý 

příklad marketingu s dlouhodobým vnímáním poskytované hodnoty zákazníkům uvádí 

Miroslav Karlíček (2018, s. 21). Autor ilustruje hodnotově orientovanou firmu jako 

restauraci s japonskou kuchyní, v jejímž případě by se nejprve mohlo zdát, že hodnotu pro 

zákazníka představují pouze nabízené pokrmy. Do celkové hodnoty je ale potřeba zahrnout 

několik dalších aspektů: japonský kuchař vaří přímo před zraky hostů, restaurace má 

vkusný minimalistický design a nachází se v příjemném prostředí u Prahy v blízkosti 

rybníku s japonskými kapry. Nad rámec pokrmů se tedy poskytovanou hodnotou stává 

především zážitek spojený s návštěvou restaurace, čemuž adekvátně odpovídá vyšší cena. 

 Transformací marketingu v současné digitální éře se zabývá také přední osobnost 

marketingu Philip Kotler se svými kolegy (2010, s. 3–4). Proměnu oboru napříč dobou 
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autoři přehledně znázorňují pomocí čtyř modelů – Marketing 1.0, Marketing 2.0, 

Marketing 3.0 a Marketing 4.0. Poslední dva koncepty byly publikovány v knižní podobě. 

První model, Marketing 1.0, odkazuje k období průmyslové revoluce, kdy byl marketing 

zaměřený na produkt a jeho prodej bez ohledu na potřeby a přání zákazníků. Průkopník 

automobilového průmyslu Henry Ford v té době řekl: „Každý zákazník si může vybrat 

jakoukoliv barvu auta, pokud to bude černá.“ Oproti tomu Marketing 2.0 se rozvíjel 

v období začínajících informačních technologií a spočíval v  orientaci primárně na 

zákazníka a jeho potřeby. Zlomový model představuje Marketing 3.0 popsaný v knize 

s podtitulem Od produktů přes zákazníky až k lidské duši vydané před osmi lety. Tento 

marketingový koncept se zakládá, podobně jako výše uvedená pojetí, na hodnotách a 

širším kontextu. „Namísto jednání s lidmi jako s pouhými zákazníky k nim marketéři 

přistupují jako ke komplexním lidským bytostem, které mají rozum, srdce a duši.“ 

 Marketing 3.0 klade důraz na produkty a služby, u kterých zákazníci naleznou 

funkční i emoční naplnění. Značky vycházející z tohoto konceptu se opírají o vyšší mise, 

vize a hodnoty, jimiž reagují na problémy ve společnosti. Publikace byla vydaná v době 

ekonomické krize, kdy svět zatěžovaly kromě ekonomických potíží také sociální a 

klimatické změny podobně jako dnes. Lze ji tedy považovat za relevantní i v současné 

rapidně proměnlivé době (2010, s. 4–5). 

 Ideový základ Marketingu 3.0 tvoří tři pilíře. Prvním je participace zákazníků, kdy 

se z nich (z „consumers“) stávají „prosumers“1. Druhý zastupuje globalizační paradox a 

kulturní marketing. Globalizační paradox autoři ilustrují na příkladu dvou rozdílných 

názorů na hranice, kdy Thomas Friedman v knize Svět je plochý tvrdí, že se lidé mohou 

v dnešním světě bez hranic pohybovat zcela volně díky levné dopravě a informačním 

technologiím. Naopak Robert J. Samuelson protiargumentuje v článku Svět je stále kulatý, 

že národní hranice zůstávají, protože je vytyčuje politika a psychologie. Kulturně 

orientované značky zase pracují s konkrétním antropologickým a sociologickým 

kontextem prostředí. Třetí pilíř představuje vzestup kreativní společnosti2, jejíž role je čím 

dál větší. Tito jedinci upřednostňují seberealizaci před materiálním uspokojením, požadují 

smysl, štěstí a seberozvoj (2010, s. 5–20). 

 Poslední a nejaktuálnější model Marketing 4.0, vloni vydaný jako kniha, má 

podtitul Přechod z tradičního na digitální. Publikace zdůrazňuje dynamický vývoj čím dál 

                                                           
1 Složenina anglických slov producers (producenti) a consumers (zákazníci). Prosumers marketingový obsah 

a produkt nejen konzumují, ale také spoluvytváří. 
2 Lidé pracující v oblasti umění, vědy, inovací a svobodného povolání. 
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úžeji propojeného marketingu, který ovlivňují především pokročilé technologie a nové 

trendy ve společnosti (např. sdílená ekonomika, „now economy“3, „omnichannel 

integration“4, obsahový marketing, „social CRM“5). „Hlavním předpokladem této knihy je 

to, že by se měl marketing přizpůsobit proměnlivé povaze zákaznických cest v digitální 

ekonomice“ (Kotler a kol., 2017, s. 11). 

  Myšlenková linie konceptu Marketing 4.0 je tedy podobná Marketingu 3.0 s tím 

rozdílem, že intenzivněji rozvíjí marketing zaměřený na člověka (human-centric 

marketing) v souvislosti s novodobými marketingovými nástroji. 

 Jak bylo již řečeno, současná marketingová praxe přináší nové formáty reagující na 

technologické i společenské změny. Oproti tomu tradiční marketing vychází z použití 

starých, klasických médií, jako je televize, film, rádio, tisk, velkoplošné billboardy či 

telefonie (Geraghty a kol., 2016). 

 Přizpůsobování se digitálním technologiím se věnuje výzkum State of Digital 

Business Transformation (IDG Communications, 2018) provedený na vzorku 702 

manažerů z oblasti IT a byznysu. Vychází z něj, že více než třetina organizací (37 %) se 

začíná řídit přístupem „digital-first“, tedy maximálně využívat digitální platformy a stavět 

je do strategického centra zájmu. 7 % z dotázaných už mají tuto strategii zavedenou 

celopodnikově a téměř polovina (45 %) organizací se nachází v rané fázi přechodu na 

„digitál“, tedy sbírá potřebné informace a  snaží se formulovat digitální strategii. 

Z uvedených dat plyne následující souhrnné zjištění: 89 % firem se strategii „digital-first“ 

přizpůsobuje nebo ji plánuje zavést. 

 Marketingem v digitální éře se zabývá také legenda oboru David Ogilvy (2018)  

v knize Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Zde pojednává o současných značkách 

(brandech) jako o „postmoderních brandech“ a srovnává tuto redefinici s definicí v jeho 

původní publikaci Ogilvy o reklamě (1983). „Branding zaznamenal pohyb sérií vln. 

V originále Ogilvy o reklamě se David prezentoval jako vynálezce emočního brandingu – 

jistě měl pár velkých nápadů. Nyní digitál způsobuje návrat k uchopitelným hodnotám. Je 

to stále založeno na poslání a emočním příslibu z předchozích období, ale je zde nová éra 

behaviorálního brandingu – jak to rád nazývám: ,Brandy, které KONAJÍ‘.“ Roli dnešních 

„brandů, které konají“ reprezentuje spojení „tvořit hodnotu a být užitečný“ (2018, s. 55). 

   

                                                           
3 Ekonomika, ve které zákazníci požadují produkty a služby hned a bez čekání. 
4 Integrovaná marketingová komunikace napříč kanály. 
5 Řízení vztahů se zákazníky využívající sociálních sítí. 
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2.2 Strategický marketing 

 Přestože strategický marketing nemá jen jednu správnou definici – jak už to ve 

společenských vědách bývá – lze jednotně určit jeho základní charakteristiky: „zaměření 

na budoucnost, na budoucí zákazníky, na budoucí potřeby a poptávku a na budoucí 

činnosti firmy“ (Jakubíková, 2013, s. 75).  

 Někteří autoři, jako například Kern a Peterson (1993), nerozlišují mezi pojmy 

„marketing“ a „strategický marketing“ (2013, s. 74). Důležitost blízkého vztahu mezi 

strategií a marketingovou komunikací ostatně dokládá také výzkum European 

Communication Monitor (EUPRERA6, 2016). Zde 42 % respondentů označilo propojení 

byznysové strategie a komunikace jako hlavní strategický úkol komunikačního 

managementu.  

 Kern a Peterson dále tvrdí, že hlavním účelem marketingu – tedy i toho 

strategického – je „vytvářet dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací a 

široce pojatou veřejností“. Z daného tvrzení vyplývá, že se manažeři musí zabývat 

dlouhodobými strategickými rozhodnutími nad rámec každodenních úkolů a orientovat se 

tak na budoucnost (Jakubíková, 2013, s. 74).  

 Přestože strategický marketing vychází z dlouhodobých rozhodnutí a stanovování 

cílů, společnosti se musí umět v dnešní dynamické době neustále přizpůsobovat. „Firmy 

musí být dostatečně flexibilní, chtějí-li včas reagovat na změny konkurence a trhů. Musí 

neustále testovat svou výkonnost, aby dospěly k ideálnímu způsobu fungování“ (Porter, 

2016, s. 209). 

 K dosažení větší flexibility a současně i procesního sladění firmy přispívá 

integrování marketingových aktivit napříč odděleními. Marketingové aktivity by měly 

prostupovat celou organizací bez ohledu na pracovní zařazení. Díky tomu je potom možné 

celoplošně vytvářet hodnoty a rozptýlit zodpovědnost za marketingové aktivity po celé 

firmě. „Například vývoj nového výrobku v automobilovém odvětví vyžaduje koordinaci 

mezi marketingovým oddělením (definuje důležité vlastnosti nového vozu), oddělením 

vývoje (navrhuje auto, které uspokojuje potřeby zákazníků), nákupem (musí zajistit 

rozumné nákladové dodávky), výrobou (zajišťuje vlastní výrobu) a externími dodavateli 

(kteří stále častěji musí dodávat předmontované subsystémy spíše než jen jednotlivé 

součástky)“ (Kumar, 2008, s. 19). 

                                                           
6 European Public Relations Education and Research Association, tedy Evropská asociace PR, vzdělání a 

výzkumu. 
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2.2.1 Mise a vize 

 Nedílnou součást úspěšné marketingové strategie tvoří stanovení mise a vize, které 

napomáhá určit cíl dlouhodobého směřování firmy a cestu k jeho dosažení (Fotr a kol., 

2012, s. 319). Jednotné vymezení mise a vize také slouží ke koherentní interní i externí 

komunikaci daných dlouhodobých cílů (Kubátová a kol., 2012, s. 167). 

 Účelem definování mise společnosti je nalezení hlavního důvodu její existence. 

Kromě toho poslání (mise) firmy nastavuje firemní normy, ovlivňuje firemní kulturu a 

navíc reprezentuje dlouhodobé hodnoty značky (Jakubíková, 2013, s. 21). 

 David Ogilvy (2018, s. 60) v souvislosti s posláním úspěšných současných značek 

používá termín „velký ideál“. Firmy s „velkým ideálem“ se vyznačují tím, že deklarují 

svůj vlastní světonázor nad rámec pouhých funkčních benefitů produktu. Tento koncept lze 

shrnout jako „systém různých přesvědčení, který pohání všechno, co brand dělá, a pomáhá 

přilákat širokou podporu.“ K sumarizaci „velkého ideálu“ může stratégům pomoci 

doplnění následující fráze: „Brand X věří, že svět bude lepším místem, když...“ 

 Na rozdíl od mise, vize prezentuje obraz firmy v budoucnosti včetně jejích ideálů, 

priorit a hodnot vycházejících z firemní filozofie. „Dobře formulovaná vize v sobě 

obsahuje inovační náboj a vytváří pozitivní pocity všech zainteresovaných pro motivaci.“ 

Předpokladem pro úspěšné definování vize je, že musí být „jasně formulovaná, realistická 

a dobře komunikovatelná“. Síla vize spočívá v platnosti pro celou organizaci, tedy všechny 

její členy. Proto je zásadní, aby vedení firmy vizi naplňovalo a také v ni věřilo 

(Jakubíková, 2013, s. 19). 

 

2.2.2 Mise a vize jako zdroj inovace 

 Národní inovační strategie České republiky (2006) pojem „inovace“ definuje na 

základě formulace převzaté od Evropské komise: „Inovace je obnova a rozšíření škály 

výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a 

distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace 

pracovní síly.“  

 Uvedená definice na inovace nahlíží velmi zeširoka, přesto však srozumitelně 

shrnuje podstatu inovativních výrobků či služeb. A to především z toho důvodu, že nad 

rámec samotného inovativního produktu zahrnuje také význam nových procesů uvnitř 

firem, zavádění změn a projektového řízení inovací (Novák, 2017, s. 21). 



 

 9 

 Orientace firmy na určitý typ inovace má přímý vliv na konkurenceschopnost 

značky – přináší firmě konkurenční výhodu a zvyšuje její hodnotu. Mimo to může zvýšit 

pravděpodobnost jejího přežití. Zásadní inovace – tedy ty, které „posouvají firmu do vůdčí 

pozice na trhu a umožňují získat náskok před konkurencí“ – se označují jako „průlomové“. 

Jako příklad lze uvést operační systém Windows, jenž zásadně proměnil způsob užívání 

osobních počítačů. Windows si zachoval výhodnou konkurenční pozici, protože svůj 

produkt i procesy průběžně vylepšoval a dále inovoval (Fotr a kol., 2012, s. 101). 

 Klíčovým východiskem při rozhodování o inovacích by mělo být, podobně jako u 

strategického marketingu při definování mise a vize, dlouhodobé směřování firmy. Proto 

lze misi a vizi považovat za výchozí zdroj inovace. Pokud společnost nemá jasně 

stanovený směr, inovace se neopírá o pevné základy a inovační aktivity mohou být pouhou 

reakcí na produkty konkurence. „Absolutním základem pro směr organizace zůstává 

firemní vize a poslání. Ty jsou pro nás jedním z důležitých vodítek, pokud se rozhodujeme, 

kterým inovačním projektům se věnovat“ (Novák, 2017, s. 66). 

   

2.2.3 Strategie modrého oceánu 

 Alternativu k tradičním firemním strategiím – které „se opírají o ustálená odvětví, 

běžné obchodní postupy, praktiky, metody a o neustálé srovnávání se s konkurencí“ – 

představuje strategie modrého oceánu. Při následování tradičních strategií společnosti 

vstupují „do vod rudého moře, kde bojují s ostatními o totéž teritorium – tržní prostor“. 

Oproti tomu strategie modrého oceánu se zaměřuje na budování a definování nových 

odvětví a s tím spojené nastolování trendů (Štrach, 2009, s. 140). 

 Strategický koncept vytvořili a v roce 2005 poprvé knižně publikovali profesoři W. 

Chan Kim a Renné Mauborgne (2018, s. 20). Jak již bylo naznačeno, jejich strategie 

modrého oceánu rozděluje trh na dva druhy oceánů – modrý a rudý. „V rudých oceánech 

se nacházejí všechna dnes existující odvětví, v nichž usiluje o úspěch většina současných 

organizací. Modré oceány pak představují odvětví, která teprve vzniknou a odkud bude 

pocházet stále více zisku a růstu.“ 

 Chan Kim a Mauborgne (2015, s. 29) uvádí jako zdařilý příklad využití strategie 

modrého oceánu Cirque du Soleil. Slavnou zábavní společnost založila v roce 1984 

skupina pouličních umělců a dodnes její představení zhlédlo zhruba čtyřicet milionů 

diváků z celého světa. Zakladatelé se pustili do nepříliš lákavého odvětví, jehož popularita 
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postupně klesala. Přesto se jim během poměrně krátké doby podařilo vybudovat unikátní 

podobu cirkusu a přilákat do této oblasti novou skupinu zákazníků. Představitelé 

společnosti si totiž uvědomili, že cesta k budoucímu úspěchu a k výhře nad konkurencí 

spočívá v zastavení snahy konkurenci porazit. 

 Strategie modrého oceánu je velmi blízká inovacím, přesto se tyto pojmy 

v některých ohledech liší. Inovace zastupuje velmi široký koncept, který ale nezahrnuje 

hodnoty, díky nimž může firma oslovit potenciální zákazníky. Technologický zlom totiž 

nemusí nutně zajistit poskytnutí atraktivní přidané hodnoty pro zákazníky. Zjednodušeně  

tedy lze rozdíl mezi inovací a strategií modrého oceánu popsat jako rozdíl mezi „inovací 

klasickou“ a „inovací hodnotovou“ (2015, s. 228). 

 Směrem inovativní strategie modrého oceánu se vydaly značky jako Amazon, 

IKEA nebo Wal-Mart a definovali tak vlastní tržní kategorie. „Inspirace pro radikální 

podnikatelské myšlenky firem řídících trh často pochází od vizionářů, ... kteří vidí svět 

jinak a jejichž vize oslovují hluboko skryté, latentní nebo teprve se objevující potřeby 

zákazníků. Než aby se hnali za tržním podílem na stávajících trzích, tito vůdci vytvářejí 

nové trhy nebo od základů redefinují kategorie tak, že se konkurenti stávají nadbytečnými“ 

(Kumar, 2008, s. 169). 

 

2.2.4 Strategická role leadershipu 

 Michael E. Porter (2016, s. 248) uvádí, že strategický vývoj a jeho směřování 

přímo závisí na leadershipu (vedení) firmy. Schopnost silného lídra autor stanovuje jako 

„jasnou intelektuální konstrukci řídící strategii“, která ztělesňuje protiváhu k bránícím 

tlakům. Funkce leadershipu je ve své podstatě mnohem komplexnější, než by se mohlo na 

první pohled zdát: „Vrcholový management je víc než jen dozor nad jednotlivými funkcemi. 

Jeho srdcem je strategie: definování a vysvětlování unikátní pozice firmy, konání 

kompromisů a sladění jednotlivých aktivit. Lídr musí prokazovat patřičnou disciplínu 

v rozhodování, na které změny v rámci odvětví a potřeby zákazníků bude organizace 

reagovat, zatímco brání organizačním neshodám a udržuje unikátní postavení firmy.“ 

 Stěžejní součástí úspěšného prosazování strategie je zvládnutí její jasné 

komunikace. Klíčovým prostředníkem pro srozumitelné komunikování strategie se stává 

právě lídr (Porter, 2016, s. 249). Někteří autoři (Ulrich a kol., 2015, s. 52) přirovnávají 

strategii k příběhu, který „působí na mysl (je chytrý a zasvěcený), srdce (emotivní) a nohy 
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(vede ke konkrétním činům)“. Lídři-stratégové daný příběh vypráví jak zaměstnancům, tak 

i zákazníkům. „Tento příběh se stává i součástí jejich osobního života, neboť je stálým 

poselstvím o tom, jak lze dosahovat stanovených cílů.“ 

 Lídr by ze své vedoucí pozice neměl zapomínat, jak důležitý je kontakt a přímé 

propojení se zákazníky. Obeznámení se se zákaznickou zkušenosti představuje výchozí 

bod pro její správné vyhodnocení a další strategická rozhodnutí – lídři tedy musí „vést 

z přední linie, nikoli seshora“. Tento přístup vhodně vystihuje citát Henryho Forda: 

„Pokud se některé z mých aut porouchá, vím, že je to moje chyba.“ Proto se například 

vedoucí manažeři firmy Sony snažili nastavit video přehrávač podle přiloženého návodu. 

Na základě autentické uživatelné zkušenosti poté u přehrávače navrhli jednodušší způsob 

ovládání interaktivního menu (Kumar, 2008, s. 31). 

 Strategický leadership by se ovšem neměl omezovat pouze na roli lídra. Pro 

úspěšnou realizaci strategie je totiž zapotřebí, aby „celé organizaci byla vštípena 

způsobilost danou strategii realizovat“. Vrcholoví manažeři sice jsou zodpovědní za 

směřování firmy, nicméně strategická hybná síla7 spočívá ve sladění a entuziastickém 

přesvědčení v rámci celé firmy. „Strategická hybná síla se probouzí, když zaměstnanci na 

všech úrovních organizace nejenže rozumí tomu, jakým směrem se firma ubírá, ale jsou 

tímto vývojem doslova nadšeni, mají ho zakotven ve svém podvědomí a vědí, co mají každý 

den dělat, má-li být dosaženo kýženého cíle“ (Ulrich a kol., 2015, s. 47). 

 Aby byli zaměstnanci skutečně nadšeni a přesvědčeni o smyslu a cílech firmy, je 

zapotřebí je vést, ne řídit. Nejprve popsat cílový stav či vizi a nechat na nich, aby 

vymysleli cestu, která je k cíli dovede. Tuto myšlenku výstižně popisuje citát spisovatele 

Antoina de Saint-Exupéryho: „Chceš-li postavit loď, nesmíš hned poslat muže, aby sehnali 

dřevo a připravovali nástroje. Nejprve v nich musíš vzbudit touhu po nekonečných dálkách 

otevřeného moře“ (Novák, 2017, 71–73). 

 

2.3 Osobní branding – CEO jako tvář značky 

 Guru osobního brandingu William Arruda (2010) spatřuje podstatu tohoto konceptu 

ve schopnosti uvědomění si své vlastní jedinečnosti – spočívající v silných stránkách, 

dovednostech, hodnotách a vášních – a využití těchto atributů k odlišení se. 

                                                           
7 Jako složky strategické hybné síly autoři označují usilování, způsoby chování, orientaci na zákazníka, 

disciplínu, povzbuzování a zaměření. 
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 V širším kontextu osobní branding představuje trend nastupující ke konci 90. let, 

který je spojován s rozvojem digitálních médií. Vzestup digitálních a sociálních médií totiž 

přispěl ke zvýšené možnosti jedinců kontrolovat a ovlivňovat svou profesionální image a 

identitu (Issitt, 2015). V dnešní době často nahlížíme na osobní brand (značku) právě 

optikou sociálních sítí, díky nimž je možné bezprostředně pozorovat osobní obraz a 

prezentaci jedince. Přesto se nesmí zapomínat na skutečnost, že osobní brand neutváří 

pouze prezentace na internetu, ale rovněž se skládá z celistvého souboru aktivit v reálném 

životě (Rangarajan a kol., 2017, s. 659). 

 Catherine Kaputa (2010, s. 27–28) zdůrazňuje pozici „měkké síly“ značek 

firemních i osobních. „Dnes o hodnotě firem nerozhodují „tvrdé věci“ – hmatatelné 

předměty, jako jsou budovy, stroje nebo zásoby. Jsou to „měkké záležitosti“ – značky a 

pověst a jméno, nápady a intelektuální kapitál, vztahy se zákazníky a kontakty v oboru – co 

jim přináší největší hodnotu.“ V případě budování osobního brandingu je základní princip 

velmi podobný jako při budování značek. O úspěchu lidí „nerozhodují především tvrdé, 

kvantifikovatelné záležitosti, jako na které škole studovali, jakou mají zkušenost a jaká 

zastávali místa. Opravdová moc spočívá v tom, nakolik jsou schopni uchopit měkkou moc – 

strategii a taktiku, image a vizuální identitu, slova a verbální identitu, schopnost zviditelnit 

se a vybudovat si pověst a další atributy související se značkou – všechno to, co vám 

pomůže přitáhnout k sobě lidi.“ 

 Brand i osobní brand tedy formují podobné „měkké síly“. Osobní branding 

zaměstnanců, především těch z nejužšího vedení, se navíc stává součástí značky a 

spoluutváří její identitu. Je přirozené, že pokud CEO vystupuje na veřejnosti, reprezentuje 

nejen svou vlastní značku, ale i značku společnosti. Tyto dva faktory jsou velmi úzce 

propojeny a navzájem se ovlivňují. Proto je pravděpodobné, že změní-li se osobní branding 

CEO, postihne to také vnímaný obraz značky. Důležitou roli ve vnímání značky a její 

hodnoty tudíž hraje mediální prezentace CEO. Pokud CEO pozitivně vzbuzuje pozornost 

médií a dostává se mu vysokého mediálního pokrytí, zvyšuje se výnosnost akcií dané 

společnosti o 8 % ročně oproti firmám s nízkým mediálním pokrytím aktivit CEO (Larsen 

a kol., 2013). 

 Korelaci mezi osobním brandem CEO a vnímáním značky lze vysvětlit také 

z psychosociálního hlediska. Obecně si lidé firmu často spojují s osobou z vrcholového 

managementu firmy, která ji navenek reprezentuje. „Je pro ně totiž snazší navázat „vztah“ 

a vytvořit si osobní sympatie – ať již kladné, či záporné – k člověku, jehož jméno a tvář 
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znají. Tomuto sociálně psychologickému jevu se říká personalizace [sic!]8 – tedy 

ztělesňování organizací či firem jejich zástupci či představiteli“ (Hejlová, 2015, s. 167). 

  Jako příklad úzkého propojení firmy s jejím CEO lze uvést Apple a Steva Jobse. 

Tomu v roce 2006 hrozilo obvinění kvůli manipulování s firemními akciemi. V případě, že 

by musel rezignovat, odhadovali analytici propad akcií ze dne na den až o 20 %. Zde se 

ukazuje, jak moc důležitá je role lídra jako komunikátora v oblasti public relations (vztahů 

s veřejností), kde vrcholový představitel buduje jak svou vlastní pověst, tak pověst dané 

firmy (2015, s. 168). 

 Lídr navíc veřejným spojením se značkou dává zákazníkům jasně najevo, že za 

jejími produkty plně stojí a nese za firmu zodpovědnost. Vysoká mediální prezence CEO 

poté může snadno vyvolat škálu pozitivních emocí a reakcí – od respektu přes obdiv až po 

vyvolání inspirace. „Pokud jde o získávání srdcí cílových zákazníků při přesvědčování o 

prodejích, zdá se, že CEOs mají zvláštní výhodu – lidé si k nim vytváří jedinečné pouto.“ 

Mimo to mohou CEOs pro zákazníky představovat určité nedosažitelné vzory, kterým je 

možné se alespoň symbolicky přiblížit koupí „jejich“ produktu. Na současnou společnost 

mohou tyto vzory působit jako „super hrdinové“ z reálného života (Fleck a kol., 2014, s. 

87). 

 Výzkumem významu reputace a komunikace CEO se zabývá EUPRERA (2013), 

která přibližuje rostoucí vliv komunikace CEO a s ním spojené výzvy a příležitosti. Studie 

jako jednu z hlavních výzev pro komunikaci CEO uvádí nutnost zjednodušení sdělení tak, 

aby byla autentická, jasná, konzistentní, transparentní a přitom formulovaná s ohledem na 

„vzrůstající kulturní, ekonomickou, finanční, investiční, lingvistickou, mediální a 

politickou komplexitu světa“. Mimo to jako jeden ze tří předních dlouhodobých trendů v 

komunikaci CEO průzkum uvádí nutnost synchronizace osobního brandu s brandem. 

 Reputaci CEO zkoumá také PR agentura Weber Shandwick ve spolupráci 

s agenturou pro výzkum veřejného mínění KRC Research (2015). Manažeři z oblasti 

vyššího managementu působící ve firmách se silnou reputací CEO svého nadřízeného 

popisují jako osobnost „se silnou vizí, která inspiruje a motivuje ostatní, je upřímná a 

dodržuje etické zásady, umí dobře komunikovat a stará se o to, aby ve firmě bylo příjemné 

pracovní prostředí“. Při zkoumání faktorů ovlivňujících celkovou pověst firmy se reputace 

CEO umístila na čtvrtém místě ze čtrnácti nabízených možností. Kromě toho je podstatné 

uvést, že reputace CEO má na pověst firmy stejný dopad jako její marketingové aktivity. 

                                                           
8 V citovaném textu je výraz personifikace zaměněn za termín personalizace. 
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Největší vliv na pověst firmy se připisuje kvalitě produktů a služeb (66 %), finanční 

výkonnosti (57 %), oboru působení společnosti (50 %), reputaci CEO (49 %) a 

marketingovým a komunikačním aktivitám (49 %). 
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3 Představení společnosti Tesla a výkonného ředitele Elona Muska 

 V následující části bakalářské práce autorka nejprve představí společnost Tesla. 

Poté shrne lokální působení Tesly včetně stručného uvedení kontextu elektromobility 

v České republice. Následně naváže pojednání o historickém vývoji firmy, které se dotýká 

hlavních milníků Tesly a místy vykresluje také chování Elona Muska v rozhodujících 

situacích. Na závěr kapitoly autorka představí strukturovaný profesní životopis  Elona 

Muska, jeho hlavní vizionářské názory a ocenění. 

 

3.1 O společnosti Tesla 

 Společnost Tesla Inc., dříve (2003–2017) Tesla Motors (dále jen Tesla), byla 

založena v roce 2003 v kalifornském Palo Alto dvěma podnikateli – Martinem Eberhardem 

a Marcem Tarpenningem. Pozici výkonného ředitele (dále jen CEO, tedy chief executive 

officer) zastává od roku 2008 americký vizionář a podnikatel Elon Musk, který byl zároveň 

prvním významným investorem společnosti. 

 Firma se zabývá především produkcí elektromobilů, dále také nabízí udržitelná 

energetická řešení (domácí velkokapacitní baterie Powerwall) a solární panely či solární 

střešní tašky (Solar Roof). V roce 2017 se společnost přejmenovala z Tesla Motors na 

Tesla Inc.9, aby reflektovala, že již nenabízí pouze automobily. První model elektrického 

auta Tesla se k zákazníkům dostal v roce 2008 v podobě sportovního elektromobilu 

Roadster. Vlastnosti a výkon Roadsteru byly na elektromobil nadprůměrné10 a zároveň 

srovnatelné s většinou sportovních aut s pohonem na fosilní paliva. Později přišly také 

sedan Model S, SUV Model X a nakonec v roce 2017 cenově nejdostupnější rodinný sedan 

Model 3 (Encyclopædia Britannica). 

 V září roku 2017 se Tesle podařilo překonat hranici 250 000 prodaných 

elektrických automobilů (Inside EVs, 2017). Automobily ostatně tvoří 70 % z celkových 

příjmů firmy, přičemž kategorie leasingových služeb, servisních služeb a energetických 

řešení zastupují každá zhruba 10 % z celkových příjmů. Společnost působí v 25 

amerických státech a zhruba v 25 dalších zemích napříč kontinenty. Elektromobily prodává 

výrobce napřímo prostřednictvím zhruba 330 prodejních galerií. Prodeje na nejsilnějším 

                                                           
9 Anglická zkratka „Inc.“ znamená „incorporated“, v češtině „veřejná obchodní společnost“. 
10 Výsledky testování ukázaly, že Roadster zrychlí z 0 na 60 mílí (96 kilometrů) za méně než 4 sekundy, 

dosáhne maximální rychlosti 200 kilometrů za hodinu a na jedno nabití nabízí dojezd 245 mil (394 

kilometrů). 
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americkém trhu se pohybují okolo 50 % z celosvětových prodejů značky, poté následuje 

čínský trh s 15 % a Norsko s 5 %11 (Vault.com, 2018). Podle dat investiční a analytické 

společnosti Moody’s (2017) Tesla v první polovině loňského roku jednoznačně 

dominovala domácímu trhu s elektrickými automobily: americké prodeje Modelu 

S ovládly 29 % trhu a prodeje Modelu X 16 % trhu (Statista.com, 2017). 

 

Graf 1 – Nejprodávanější elektromobily v USA (Q1 až Q2 2017); zdroj: Statista.com 

 

3.2 Tesla a elektromobilita v ČR 

 V České republice prozatím Tesla nemá oficiální zastoupení, funguje zde ale 

několik půjčoven a e-shop Alza má v nabídce Model S. Počet automobilů této značky se 

v zemi pohybuje kolem 300 (Aktuálně.cz, 2017). Podle informací na webových stránkách 

společnosti jsou v současnosti v republice zavedeny tři oficiální dobíjecí stanice typu 

Supercharger12. Přičemž celosvětově společnost udržuje 10 269 nabíjecích portů na 1 280 

nabíjecích stanicí (Tesla.com, 2018). 

                                                           
11 V Norsku se Tesla v roce 2017 stala nejpopulárnějším výrobcem automobilů. Na silné postavení může mít 

vliv také fakt, že 32 % aut je v této zemi elektrických. 
12 Rychlonabíjecí stanice Tesla Supercharger umožňuje světově nejrychlejší způsob dobití elektromobilu 

(zhruba za 30–40 minut). 
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 Prodej elektromobilů v ČR obecně stoupá. Konkrétně mezi lety 2016 a 2017 byl 

zaznamenám 47 % nárůst, počet prodaných kusů stoupl z 262 na 387. V roce 2017 se 

z elektrických aut prodávalo nejvíce BMW i3 (109 kusů), Volkswagen e-Golf (68 kusů), 

Nissan Leaf (58 kusů). U vozů Tesla statické údaje záznamy uvádějí prodaných 36 kusů 

typu Model S a 44 kusů typu Model X (Hybrid.cz, 2018). 

 Pro srovnání se u nás v roce 2017 celkově registrovalo rekordních 271 595 nových 

automobilů (Auto.cz, 2018). Přestože počet prodaných Tesel tvoří naprostý zlomek, česká 

fanouškovská základna založila online magazín Teslafan.cz, kde čtenáře pravidelně 

informuje o novinkách ze světa Tesly a dalších projektů Elona Muska. Magazín je aktivní 

také na Facebooku – profil Teslafan.cz má 37 600 fanoušků a publikuje několik příspěvků 

denně. 

 Český zájem o elektromobilitu se sice zvyšuje, přesto je se zbytkem Evropy – 

především severskými a západními státy – nesrovnatelný. V prvním čtvrtletí roku 2018 se 

nejvíce elektromobilů registrovalo v Německu, Norsku a Velké Británii. Statistická data 

Evropské asociace automobilových výrobců ACEA (2018) zaznamenávají mezi lety 2016 

a 2017 v Evropské unii 39,7% nárůst registrací automobilů na elektrický pohon. 

 Jako hlavní bariéry pro koupi elektromobilu se v ČR uvádí vyšší pořizovací cena ve 

srovnání s „klasickými“ auty či málo frekventovaná infrastruktura dobíjecích stanic. Vláda 

chce zájem o elektromobilitu podpořit, proto chystá nová opatření. Ta by například měla 

majitelům elektrických aut usnadnit parkování i vjezd do městských center, umožnit 

průjezd na pruzích pro MHD nebo přinést upuštění od dálničních a registračních poplatků 

(Deník.cz, 2018). Mimo to by rozvoji měly pomoci také evropské granty na výstavbu 

dobíjecích stanic v hodnotě necelých 500 milionů korun. Z poskytnutých příspěvků by se 

mělo do roku 2020 vybudovat 38 stanic (Aktuálně.cz, 2017). 

 Z průzkumu na téma elektromobility v ČR provedeného společností Ipsos v dubnu 

a květnu 2017 vyplývá, že téměř polovina respondentů (45 %) projevuje zájem o koupi 

elektromobilu v následujících dvou až třech letech. Zhruba 10 % dotázaných dokonce 

uvedlo, že o nákupu uvažují aktuálně. Dále průzkum ukazuje, že Tesla Model S u nás patří 

k nejznámějším elektromobilům (26 %), následuje BMW i3 (20 %) a Tesla Model X (15 

%) (EcoFuture.cz, 2018). 
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3.3 Z historie společnosti Tesla 

 

3.3.1 Založení 

 Historie společnosti sice sahá až do roku 2003, nicméně zlomový byl až rok 2004, 

kdy se Tesla začala formovat a získávat první investice. Skutečnými zakladateli byli 

kalifornští inženýři a nadšenci do technologií Martin Eberhard a Marc Tarpenning13, 

přičemž Eberhard v začátcích Tesly působil na pozici CEO. Dvojice společně podnikala již 

v minulosti. V roce 1997 založili firmu NuvoMedia přinášející jednu z prvních 

elektronických čteček knih s názvem Rocket eBook (Business Insider, 2014a). 

 Po úspěšném prodeji společnosti začali podnikatelé uvažovat, čemu se budou 

věnovat dále. Eberhard měl kromě výborných inženýrských schopností také zájem o 

problémy postihující společnost. Kromě konfliktů na Středním východě mu na přelomu 

milénia začalo dělat starosti globální oteplování a jeho dopady. Proto se věnoval zkoumání 

automobilů na alternativní pohon namísto tradičních fosilních paliv. Rozhodl se sestavit 

vlastní elektromobil s pomocí dlouholetého obchodního partnera-přítele Tarpenninga. 

Mělo to být rychlé, sportovní, luxusní auto pro bohaté zákazníky, kteří si chtějí užívat a u 

toho ze sebe mít dobrý pocit (Vance, 2015, s. 146). 

 Důležité je uvést také dobový kontext založení firmy ze začátku milénia, kdy byla 

elektromobilita na začátku a firmy nevěřily, že by elektrická auta mohla být součástí 

masového trhu. Jako příklad situace na trhu v roce 2003 uvedl 9. června 2017 Elon Musk 

na Twitteru způsob, jak s elektromobily naložila automobilka General Motors14. Právě 

v roce 2003 General Motors zlikvidovala většinu svých elektrických automobilů 

s odůvodněním, že pro tento typ technologii nebyl trh připravený. „Když velké společnosti 

rušily svoje elektromobilní programy, jedinou šancí bylo takovou společnost vytvořit. A to 

přesto, že by byla téměř jistě odsouzena k neúspěchu. Byla tam 90% pravděpodobnost, že o 

všechno přijdeme (to se nám několikrát málem stalo), ale šlo o jedinou šanci,“ komentoval 

Musk začátky Tesly na Twitteru (Inc.com, 2017). 

 Jméno společnosti potom vymyslel Eberhard při návštěvě Disneylandu se svou 

ženou. Chtěl tím vzdát hold otci moderní elektrotechniky Nikolu Teslovi, a navíc to podle 

                                                           
13 Mezi zakladatele značky nepatří Elon Musk. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit, jelikož bývá v médiích 

prezentována zavádějícím způsobem. 
14 General Motors je mezinárodní americká korporace patřící mezi největší výrobce automobilů na světě. 

Součástí automobilky jsou značky Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Wuling, v minulosti také 

Daewoo, McLaughlin, Oakland, Oldsmobile, Pontiac, Hummer, Saab, Saturn, Vauxhall a Opel. 
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něj „znělo dobře“. Firma Tesla Motors tedy vznikla 1. července 2003. Následně bylo 

potřeba získat hlavní investici v hodnotě 7 milionů dolarů na výrobu prototypu, který by 

umožnil přístup k dalšímu financování a rozvoji firmy (Vance, 2015, s. 150). 

 

3.3.2 Elon Musk se spojuje s Teslou 

 S příslibem investice v hodnotě 6,5 milionu dolarů se stal Elon Musk hlavním 

akcionářem a předsedou představenstva společnosti. Musk, Tarpenning a Eberhard sdíleli 

společnou vizi produkovat mimořádný elektromobil, ne jen další průměrné auto. Chtěli 

vytvořit produkt, který redefinuje trh s elektrickými vozy (Business Insider, 2014a). 

 Musk do vývojového procesu zapojil Jeffreyho B. Straubela, s nímž již na poli 

elektromobility v minulosti spolupracoval. Firma zaměstnala několik mladých nadšených 

inženýrů – jak bylo zvykem u všech start-upů v Silicon Valley – a otevřela první továrnu 

ve městě San Carlos, kde se začal vyrábět pilotní model zvaný Roadster (Vance, 2015, s. 

156). 

 

3.3.3 Roadster a rychlá popularita 

 V červenci roku 2006 se v kalifornském městě Santa Clara v centrální části Silicon 

Valley odehrála předváděcí akce k uvedení prvních dvou prototypů Roadsteru. Tesla 

sdělila, že elektromobil s dojezdem 250 mílí (zhruba 402 kilometrů) bude stát okolo 90 

000 dolarů. Dále Musk slíbil, že do tří let přijde dostupnější, čtyřdveřový model s cenou do 

50 000 dolarů. Musk v úvodní řeči sebevědomě sdělil, že: „Až do dneška stála všechna 

elektrická auta za nic.“ Události se zúčastnili známé osobnosti i zástupci médií (Vance, 

2015, s. 167). 

 Představení vyneslo první mediální zmínku, a to krátký profilový článek otisknutý 

v prestižních New York Times. V příspěvku ale nezmínili Muska, což ho velmi rozzlobilo. 

V návaznosti na to napsal e-mail Eberhardovi a Mikeu Harriganovi, který měl v té době ve 

firmě na starost marketing. „Článek z NY Times, ve kterém nejenže o mně není ani zmínka, 

ale dokonce se tam o Martinovi píše jako o předsedovi, mě neuvěřitelně naštval a uvedl do 

rozpaků. Pokud se něco podobného stane znovu, zvažte prosím okamžité rozvázání 

spolupráce s PCGC [PR agentura]. Ujistěte se prosím, že NYT co nejdříve publikují 

opravu,“ stálo v e-mailu (Business Insider, 2014b). Již v začátcích Tesly se tak ukazuje, 
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jak moc Muskovi vždy záleželo na společnosti a na tom, aby byla spojována s jeho 

jménem. 

 Z Tesly se totiž stávala senzace a Musk chtěl, aby všichni věděli, kdo za úspěchem 

stojí. Na dalších podobných předváděcích akcích už zájemci na místě vypisovali šeky 

v hodnotě 100 000 dolarů na předobjednávku auta (Vance, 2015, s. 173). Zmíněných 

prvních sto předobjednávek Roadsterů za cenu 100 000 dolarů představovalo limitovanou 

edici v rámci kampaně s názvem Signature One Hundred, kdy byla auta opatřena podpisy 

nejvyšších představitelů značky. Kupující zároveň vstoupili do „elitního kruhu 

automobilových vizionářů“, kteří se rozhodli rezervovat první vysoce výkonné sportovní 

auto na světě (Business Insider, 2014a).  

 Celá tato limitovaná stokusová série se vyprodala během tří týdnů. Zákazníci se 

koupí zařadili do exkluzivní skupiny držitelů prvních Tesel a zároveň se pořízením 

drahého Roadsteru zasadili o budoucí produkci dostupnějších modelů. Dalo by se říci, že 

Tesle pomáhali v plnění plánovaných vyšších cílů. „Tito první zákazníci patří mezi 

průkopníky, kteří pomáhají budovat základy pro výrobu elektrických aut dostupných všem. 

Umožňují Tesla Motors vyvinout budoucí modely za cenu přijatelnou pro každý rozpočet,“ 

uvedl Martin Eberhard. Elon Musk výjimečnost činu v podobě koupě prvního modelu 

posunul ještě výše: „Zákazníci, kteří si pořídí Tesla Roadster, dělají něco opravdu 

dobrého. Něco, co přesahuje pouhou koupi sportovního auta, protože jejich nákup pomáhá 

financovat vývoj dostupného elektrického auta pro masový trh. Zakoupení Tesla Roadsteru 

znamená hlas proti globálnímu oteplování a závislosti na ropě“ (Tesla.com, 2010). 

Z uvedeného prohlášení je patrné, že Musk již od začátku vizionářsky zdůrazňoval 

symbolický význam Tesly nad rámec pouhého produktu. Toto téma proto bude podrobněji 

rozvedeno v dalších kapitolách bakalářské práce, především v kapitole 4.2 Strategie Tesly. 

 První modely rezervovaných Roadsterů měly být zákazníkům doručeny v létě 

2007. Nakonec se ale k majitelům dostaly až v únoru 2008 kvůli problémům s produkcí 

(TreeHugger.com, 2008). Navzdory problematické produkci se firma v té době rychle 

rozrůstala, zaměstnávala 140 lidí. Bylo potřeba, aby růstu odpovídalo také řízení 

managementu financí a zavedlo se projektové vedení v systému SAP15. Interní audit navíc 

ukázal, že automobilka na prodeji Roadsteru prodělá. A to z důvodu stanovené prodejní 

ceny na 109 000 dolarů, přičemž samotné náklady na výrobu produktu firmu přišly na 140 

                                                           
15 SAP je informační software pro řízení podniku. Zahrnuje několik modulů věnujících se různým oblastem – 

účetnictví, controlling, správa majetku, plánování výroby, plánování prodeje, řízení lidských zdrojů, skladové 

hospodářství, logistika a management kvality.  
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000 dolarů. Vědělo se, že Tesla bude prodělávat ještě před zahájením dodávek 

zákazníkům, proto bylo nutné snažit se do budoucna procesy optimalizovat (WIRED, 

2010).  

 Rychlý rozvoj firmy začal přesahovat schopnosti Eberharda, který si zodpovědnost 

uvědomoval. Po konzultaci s Muskem společně na schůzi představenstva navrhli přizvání 

nového CEO. Potřeba personální změny pramenila také z toho, aby se Eberhard mohl opět 

více zaměřit na samotný produkt, a to především na výrobu dalšího modelu, jenž dnes 

známe jako Model S. 

 Musk v té době zavítal na návštěvu anglické fabriky společnosti Lotus, se kterou 

Tesla spolupracovala a kde se automobily vyráběly. Vztah Tesly a Lotusu blíže vysvětlil 

Martin Eberhard na blogu Tesly v lednu roku 2006. Eberhard jako důvod spolupráce uvedl, 

že ani on ani spoluzakladatel Marc Tarpenning – stejně jako hlavní investor a předseda 

představenstva Elon Musk – nejsou automobiloví inženýři a na výrobu zatím nemají 

potřebné zázemí. Proto se rozhodli spojit se se zavedeným automobilovým výrobcem 

Lotus, který měl za úkol zkonstruovat Roadster, přičemž Tesla měla zůstat hlavním 

dodavatelem (Tesla.com, 2006).  

 

3.3.4 Potíže a personální změny 

 Přestože se neplnila plánovaná lhůta dodání, Musk požadoval různé další 

technologicky náročné úpravy, které proces ještě více prodlužovaly. Nervozita kvůli 

neplnění termínů a občasnému zmatku ve firmě narůstala. Současně pokračovalo hledání 

vhodného kandidáta na pozici CEO. Nakonec na toto místo nastoupil Michael Marks, 

bývalý CEO Flextronics16 a jeden z prvních investorů Tesly. Eberhard se novinku dozvěděl 

od Muska po telefonu, kdy se o změně rozhodlo na schůzi představenstva bez Eberhardovy 

přítomnosti. „Neproběhla žádná diskuze. Nemohl jsem si vyslechnout, co říkali. Nemohl 

jsem se bránit. Cítil jsem se naprosto bezradný,“ uvedl Eberhard pro Business Insider 

(2014c). V srpnu 2007 ze své pozice rezignoval a začal působit jako vedoucí technologií 

(President of Technology). V té době vedoucí marketingu Tesly Mike Harrigan ke kauze 

doplnil: „To byl klasický Musk, on je typ šéfa, u kterého den ode dne nevíte, jestli práci 

pořád máte nebo ne. Pokud je jednou přesvědčený, že tu práci už nemůžete vykonávat, není 

způsob, jak byste ho přiměli k opačnému postoji.“  

                                                           
16 Flextronics je americká firma zabývající se výrobou elektrokomponentů. 
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 Ještě dva roky po rozchodu Muska s Eberhardem se objevovaly ze strany 

Eberharda žaloby na Teslu a Muska kvůli nedodržení podmínek odstupného nebo 

nepravdivé mediální prezentaci Muska jako zakladatele společnosti (The Wall Street 

Journal, 2009). 

 Michaela Markse na pozici CEO v listopadu 2007 nahradil Ze’ev Drori, bývalý 

CEO firmy na výrobu alarmních systémů do aut Clifford Electronics. Hlavním cílem 

nového CEO bylo dostat Roadster k zákazníkům do konce prvního kvartálu roku 2008 

(Gigaom.com, 2007). Vytyčeného cíle se nakonec podařilo dosáhnout v plánovaném 

termínu, a to 17. března 2008 (Tesla.com, 2008). 

 Ze’ev Drori setrval ve funkci CEO do října roku 2008. Tedy do doby, než se vedení 

ujal sám Musk a krátce poté propustil čtvrtinu zaměstnanců. Do té doby se Muskovy 

investice do Tesly vyšplhaly na 55 milionů dolarů (z celkových 147 milionů dolarů od 

všech investorů) a do budoucna plánoval investovat ještě více. Proto se kvůli vlastnímu 

finančnímu vkladu rozhodl firmu vést a přímo na ni dohlížet. Tehdy Tesla produkovala 

zhruba deset Roadsterů týdně a druhý, dostupnější Model S plánovala začít dodávat 

v polovině roku 2011 (Forbes, 2008).  

 Tesla ale v roce 2008 potřebovala další financování. Firmě docházely peníze pro 

běžný chod a pro zabránění bankrotu bylo nutné zajistit do konce roku další kolo investic. 

Musk nakonec kromě svého vlastního vkladu sehnal další potřebné finance a část peněz si 

vypůjčil od své společnosti SpaceX, která nedávno vyhrála zakázku od NASA 

(Bloomberg, 2015). 

  

3.3.5 Model S 

 V březnu roku 2009 byl v Los Angeles s velkou pompou odhalen prototyp Modelu 

S. Nový model navrhl Franz von Holzhausen, v té době hlavní designér Mazdy. 

Sedmimístný sedan nepředstavoval klasické rodinné auto, magazín Wired (2010) ho popsal 

jako „sexy kombinaci křivek Porsche a síly BMW“. Luxusní Model S sklidil v prvním 

týdnu po uvedení více než 500 předobjednávek. Zájem o nový elektromobil později 

potvrdily také velmi pozitivní ohlasy v oborových médiích včetně vysokého skóre 

v bezpečnostních i výkonnostních testech (Salem Press Encyclopedia, 2015). 

 Tři měsíce po veřejném představení Modelu S přišla nabídka od vlády USA stát se 

součástí státního úvěrového programu pro výrobu technologicky pokročilých vozidel 
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(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program). Tesla díky zařazení do 

programu pro podporu elektromobility obdržela půjčku v hodnotě 465 milionů dolarů. 

Kromě státní půjčky se do Tesly rozhodl investovat částku 50 milionů dolarů prezident 

Toyoty Akio Toyoda. 

 Ani finanční injekce ale nemohly předejít dalším problémům s produkcí Modelu S, 

jehož uvedení na trh se posunulo až na rok 2012. Společnost se kvůli zefektivnění výroby 

přestěhovala do továrny, kde se předtím vyráběla auta General Motors a Toyoty. 

V kalifornském Fremontu tak vznikla Tesla Factory, která funguje dodnes. Musk tento 

krok viděl jako zásadní posun pro budoucí rozvoj firmy: „Skvělá věc na tomhle místě je to, 

že nás připraví na další generaci výroby po Modelu S. Za pět let by odsud mohlo vycházet 

250 000 aut.“ Postupně se začala zlepšovat také finanční situace Tesly (Wired, 2010). 

 

3.3.6 Vstup na burzu a uvedení dalších modelů 

 V roce 2010 Tesla úspěšně vstoupila na newyorskou burzu, kde hned na začátku 

prodala akcie za 226 milionů dolarů. Analytikové ale varovali před rizikem vzhledem 

k nejisté budoucnosti elektromobilů, kterých Tesla do té doby prodala pouhých tisíc kusů. 

Dalším rizikovým faktorem navíc byl fakt, že společnost od svého založení nevykázala 

zisk (Lidovky.cz, 2010). 

 Ani vstup na burzu nezabránil další finanční krizi. Produkce Modelu S se 

komplikovala častými závadami na voze. V roce 2013 společnosti opět začaly docházet 

finance. Aby Musk předešel bankrotu, začal jednat s Googlem o prodeji Tesly za 6 miliard 

dolarů. Nakonec se ale situace se špatnou produkcí zlepšila a k uzavření obchodu nedošlo. 

Zvýšení prodejů dokonce přispělo k prvnímu čtvrtletnímu zisku ve výši 11 milionů dolarů 

(The Guardian, 2015). 

 Ke konci roku 2013 se začala objevovat závada na bateriích Modelu S projevující 

se vznícením při jízdě ve vyšších rychlostech. Porucha se odrazila také ve více než 20% 

poklesu ceny akcií. Přesto se společnost na burze udržela v horní části žebříčku prvních 

100 subjektů (CNBC, 2013). 

 V červnu 2014 Elon Musk publikoval na blogu Tesly příspěvek s titulkem Všechny 

naše patenty patří vám. Musk v prohlášení deklaroval, že Tesla odteď uvolňuje své 

pokročilé technologické patenty za účelem pomoci ostatním automobilovým výrobcům v 

urychlení rozvoje elektromobility: „Tesla Motors byla založena, aby urychlila příchod 
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udržitelné dopravy. Pokud najdeme cestu k výrobě působivých elektrických vozů, ale 

necháme si vše pro sebe, bylo by to v rozporu s naším cílem. Tesla nebude žalovat nikoho, 

kdo bude chtít využít naši technologii v dobré víře“ (Tesla.com, 2014).  

 V roce 2014 Tesla představila samořídící systém Autopilot pro Model S. Tím 

odstartovala budoucí rozsáhlejší investice do oblasti samořízení a přispěla k rozvoji tohoto 

trendu (Tesla.com, 2014). Samořídící systém ovšem není ani doteď dokonale vyvinutý. 

Dokazuje to několik fatálních nehod se smrtelnými následky. Naposledy se tragická 

událost stala letos v březnu, kdy na dálnici poblíž Silicon Valley zemřel řidič Tesly při 

nárazu do betonové překážky (Echo24, 2018). 

 Svůj nejprostornější Model X, elektromobil typu SUV, začala Tesla produkovat 

v roce 2015 (Salem Press Encyclopedia, 2015). O rok později společnost uvedla sedan 

Model 3, první cenově dostupnější17 automobil od Tesly, který se odklání od předchozích 

luxusních modelů. K prvním zákazníkům se Model 3 dostal v červenci 2017, přičemž Elon 

Musk událost na tiskové konferenci k dodání vozů uvedl: „Dnešek je pro Teslu velký den. 

Nikdy nebylo naším cílem prodávat jen drahá auta. Chtěli jsme vyrábět auta, která si může 

koupit každý“ (CNN, 2017). 

 

3.4 O Elonu Muskovi 

 Podnikatel, investor a inženýr Elon Musk se narodil 28. června 1971 v hlavním 

městě Jihoafrické republiky Pretoria. Absolvoval dva studijní obory na Pensylvánské 

univerzitě – ekonomii a fyziku. Muskovým prvním větším projektem byla softwarová 

firma Zip2, kterou vymyslel spolu se svým bratrem krátce po nedokončených studiích 

aplikované fyziky na Stanfordově univerzitě (Encyclopædia Britannica). Úplně poprvé se 

ale do prostředí byznysu a technologií zapojil už ve 12 letech, kdy za 500 dolarů prodal 

vlastnoručně naprogramovanou počítačovou hru Blaster (Business Insider, 2016). 

 Americký18 podnikatel spoluzaložil internetový platební systém PayPal, jenž 

později odkoupila společnost eBay. Založil společnost SpaceX zaměřující se na komerční 

lety do vesmíru, kterou také od začátku vede. Dále se řadí k prvním významným 

investorům Tesly, kde nyní působí jako CEO19, a inspiroval zavedení SolarCity20, firmy 

                                                           
17 Model 3 se prodává za cenu 35 000 dolarů. Pro porovnání první model Roadster stál 109 000 dolarů. 
18 Musk se sice narodil Jihoafrické republice, ale má americké občanství. 
19 Viz kapitola 2.2 Z historie společnosti. 
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produkující solární energetická řešení. K posledním projektům Muska patří spoluzaložení 

výzkumné neziskové organizace OpenAI specializující se na vývoj a popularizaci umělé 

inteligence. Nakonec následuje založení The Boring Company v roce 2016, společnosti 

zabývající se infrastrukturou a konstrukcí tunelů sloužících pro vysokorychlostní dopravu 

prostřednictvím transportního systému Hyperloop (Business Insider, 2018). 

 Z výčtu výše uvedených aktivit je jasné, že se čerstvě 47letý podnikatel snaží 

posouvat hranice napříč technologickými obory. Musk má v oblibě vytyčování si vysokých 

cílů. Například v roce 2016 uvedl, že nebude šťastný, dokud nebudeme schopni opustit 

zemi a kolonizovat na Mars (Business Insider, 2016). 

 Životní poslání Elona Muska je výstižně shrnuto v již citované biografické knize s 

názvem Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti, kterou napsal Ashlee 

Vance (2015, s. 5), reportér časopisu Bloomberg Businessweek: „Chtěl bych zemřít 

s vědomím, že lidstvo čeká zářná budoucnost. Pokud bychom vyřešili udržitelnou energii a 

úspěšně směřovali k tomu, abychom se stali multiplanetárním druhem se soběstačnou 

civilizací na jiné planetě – a předešli tak nejhorším možným scénářům – bylo by to 

opravdu dobré.“ 

 Magazín Forbes (2018) letos Muska znovu zařadil do žebříčku nejmocnějších lidí 

na světě, zastává zde 25. příčku. Pro srovnání – v roce 2016 se umístil na 21. příčce 

(Forbes, 2016). Forbes mapuje také světové dolarové miliardáře, mezi nimiž se Musk 

aktuálně pohybuje na 43. pozici s čistým jměním v hodnotě 20,8 miliardy dolarů. Dále se 

umístil v letošním žebříčku magazínu Time 100 nejvlivnějších lidí na světě. Podle 

průzkumu investičního fondu First Round Capital realizovaném v srpnu a září 2016 na 

vzorku více než 700 zakladatelů start-upů je Musk pokládán za nejinspirativnější osobnost 

v Silicon Valley. 

                                                                                                                                                                                
20 V roce 2016 se SolarCity spojila s Teslou, pod jejíž značkou nabízí solární technologie a energetická 

úložiště. 
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Graf 2 – Žebříček nejinspirativnějších osobností v Silicon Valley (2016); zdroj Statista.com  
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4 Analýza komunikačních aktivit Tesly v letech 2016–2017 

 Následující praktická část bude zaměřena na samotnou analýzu marketingové 

komunikace Tesly se zaměřením na osobní branding Elona Muska za období 2016–2017. 

Autorka nejprve poskytne ucelený obraz marketingové komunikace značky, která využívá 

úzkého propojení a návaznosti marketingových aktivit. Poté prakticky rozvine jednotlivé 

nejdůležitější oblasti komunikačních aktivit včetně zpracování SWOT analýzy. 

 

4.1 Marketing a úspěch v podání Tesly 

 Přestože se Tesla dlouhodobě potýká s řadou problémů – musí čelit vlně kritiky 

ohledně zpomalené produkce, poruchovosti vozů i tragickým nehodám, navíc se jí nedaří 

dosáhnout ziskovosti – hodnota firmy na burze se pohybuje na úctyhodných 52 miliardách 

dolarů. Jen pro srovnání, největší americký automobilový gigant General Motors si drží 

tržní kapitalizaci na 55 miliardách dolarů, legendární Ford potom na 43 miliardách dolarů 

(Nasdaq, 2018). Komparace údajů týkajících se zmíněné americké „velké trojky“ je dobře 

ilustrována na grafu níže, který znázorňuje tržní kapitalizaci (market cap), počet dodaných 

vozidel (vehicle deliveries), příjmy (revenue) a velikost zisku či ztráty (new income/loss). 

V případě Tesly zde můžeme pozorovat zřejmý nepoměr. 

 

Graf 3 – Číselné ukazatele stojící za „novou velkou trojkou“ (2017); zdroj: Statista.com 
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 Jak je možné, že Tesla s nesrovnatelně nižšími prodeji dokáže hodnotou na burze 

úspěšně konkurovat těm největším zavedeným výrobcům? Odpověď na tuto otázku nabízí 

expert na automobilový průmysl Karl Brauer (The New York Times, 2017). Ten 

argumentuje vysvětlením, že investoři mohou v technologicky inovativní Tesle spatřovat 

vysoký potenciál rapidního růstu – což se u stabilních General Motors nebo Fordu 

nepředpokládá. 

 Argument je ovšem potřeba dále rozvinout. Tesla se totiž na rozdíl od tradičních 

automobilových výrobců profiluje velmi odlišně. O odklonu od zavedených praktik 

automobilového průmyslu svědčí také přirovnání, které uvádí Harvard Business Review 

(2015): „Tesla vám připadá spíše jako inteligentní partner na řízení než jako tradiční 

auto.“ Kalifornská firma kontinuálně od začátku své existence buduje image dynamické 

značky s vizí do budoucna, která navíc reaguje na trendy dnešní proměnlivé doby: přechod 

na elektrickou dopravu a udržitelnou energii obecně a příchod autonomního řízení vozidel. 

Tato vize rezonuje v rámci globálního společenského diskurzu především proto, že ji 

zřetelně komunikuje hlavní tvář značky a CEO v jedné osobě Elon Musk. 

 Muskovi se daří Teslu systematicky prezentovat jako značku s „velkým ideálem“, o 

kterém pojednává David Ogilvy (2018, s. 60). Hodnoty se tak dostávají na stejnou úroveň 

jako samotné jádro produktu. Podle Ogilvyho je možné „velký ideál“ sumarizovat na 

základě jedné zdánlivě jednoduché fráze. Pokud bychom tuto frázi chtěli aplikovat na 

Teslu, pravděpodobně by zněla následovně: „Tesla věří, že svět bude lepším místem, když 

přejde na udržitelnou energii“. Formulace je v případě Tesly poměrně jasná a není příliš 

prostoru pro polemiku, jelikož má značka své poslání jednoznačně vepsané přímo do 

sloganu (podrobněji viz kapitola 4.3 Strategie Tesly). 

 Kromě toho Tesla splňuje také kritéria dnešních „postmoderních brandů“, které 

Ogilvy (2018, s. 55) charakterizuje jako „brandy, které konají“ a jejich role zní „tvořit 

hodnotu a být užitečný“. S lehkou nadsázkou se dá říci, že Tesla chce jako první výrobce 

produkovat elektrická auta bez kompromisů a důsledkem své činnosti zachraňovat svět, 

tedy tvořit hodnoty a být u toho užitečný. A publikum tomuto konání nadšeně přihlíží. 

 Lidé sledují každý krok Tesly na Twitteru, kde má společnost 2,78 milionu 

sledujících. Elon Musk toto číslo se svými 22,2 miliony sledujícími výrazně převyšuje. 

„Dear cult members, I love you,“21 sdělil Elon Musk na Twitteru 26. října 2016 svým 

                                                           
21 Pro zachování autenticity zde autorka použila originální anglickou verzi. Český překlad zní: „Drazí 

členové kultu, miluji vás“. 
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tehdy šesti milionům sledujícím. Pohotově tak reagoval na výrok bývalého místopředsedy 

General Motors Boba Lutze, jenž v rozhovoru pro CNBC (2016) označil podporovatele 

Tesly za „členy náboženského kultu, kteří Muska považují za nového vizionářského boha 

slibujícího fantasmagorickou budoucnost“. Jak se zde ukázalo, Musk dokáže vyvolávat 

emoce, briskně formulovat přiléhavá sdělení a navozovat určitý dojem „spiklenectví“, díky 

čemuž se zvládá přiblížit milionům lidem. Kromě sociálních sítí Elona Muska je dobře 

hodnocená také práce s profily Tesly. Podle průzkumu agentury TalkWalker (2017) 

specializující se na analýzu dat ze sociálních médií má Tesla hned po Audi a BMW nejvíce 

zmínek22 na sociálních sítí. Nejsilnější platformou Tesly je Twitter, který hodnocení 

„engagement rate“23 ovládá nejvýrazněji ze všech automobilových výrobců. 

 Kromě sociálních sítí sklízí Tesla značnou pozornost také v reálném životě. „Při 

pohledu na nedávné představení nového produktu Elonem Muskem si připadám, že se 

dívám spíše na koncert rockové kapely než na ukázku nejnovější verze elektromobilu. 

Nemohu uvěřit, že v březnu představený Model 3, který by se měl začít distribuovat až ke 

konci roku 2017, už má přes půl milionu rezervací,“ uvedl v článku s titulkem Tesla – 

loajalita přerostlá v kult pro Marketing Sales Media (2017) jeden ze zaměstnanců 

výzkumné agentury Ipsos. Právě při příležitosti uvedení Modelu 3 Musk během pompézní 

prezentace v záři reflektorů několikrát zmínil, jak moc si Tesla cení loajality svých 

fanoušků (Teslarati, 2017). Pro představu, prezentaci Modelu 3 na YouTube (2016) doteď 

zhlédlo přes 3,2 milionu lidí, přičemž koncert jedné z historicky nejslavnějších rockových 

kapel Rolling Stones na festivalu Glastonbury odehraný také v březnu roku 2016 vidělo 5,4 

milionu lidí. 

                                                           
22 Jako zmínka se počítá příspěvek, který obsahuje název firmy, tedy slovo Tesla. 
23 Engagement rate kvantifikuje aktivitu fanoušků na sociálních sítích, tedy „lajky“, retweety, imprese, 

zmínky, komentáře. 
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Obrázek 1 – Elon Musk svému „kultu“ prezentuje Model 3 (2016); zdroj: YouTube.com 

 

 Mohlo by se zdát, že ačkoli má Tesla mnoho příznivců, nekupují její produkty. 

Philip Kotler (2016, s. 65) tento fenomén nové zákaznické cesty24, která není jednoznačně 

určená jako dříve, vysvětluje v knize Marketing 4.0. Projevuje se mimo jiné tím, že 

zákazníci přeskakují samotný akt (koupi) a rovnou se přesouvají k zastávání se značky. 

Nová zákaznická cesta může mít spirálovitý průběh, kdy se zákazníci opět vracejí 

k jednotlivým fázím a v průběhu tohoto procesu se s ostatními dělí o zpětnou vazbu. 

 Pozornost svých fanoušků a často i široké veřejnosti si značka udržuje také 

v médiích, a to i v těch marketingových. Na stránkách nejrespektovanějších oborových 

online magazínů pravidelně vychází články oslavující nekonvenční marketingové kroky 

Tesly. Například na AdAge (2017) byl publikován příspěvek s titulkem Tesla stále 

nepotřebuje placenou reklamu, aby prodávala, na webu ADWEEK (2018) vyšel článek 

S nulovým rozpočtem na reklamu se Tesle právě podařil jeden z nejúžasnějších 

marketingových kousků vůbec. Uvedené články se po zadání hesel „Tesla marketing“ 

objeví hned na prvních pozicích ve vyhledávači Google. Oba titulky spojuje „nulový 

rozpočet na reklamu“. Na komunikaci Tesly marketéry po celém světě fascinuje právě 

tento faktor „neplacené propagace“, který bývá s firmou dlouhodobě spojován jako cesta 

k efektivní marketingové strategii.25 

                                                           
24 Nová zákaznická cesta má pět fází: znalost, přitažlivost, dotazování, konání a zastávání se značky. 
25 Dále rozvedeno v kapitole 4.4 WOM marketing. 
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 Kromě toho Tesla nadále využívá přímého prodeje prostřednictvím vlastních galerií 

umístěných převážně v obchodních centrech nebo nabízí možnost objednat si 

kustomizovaný elektromobil přes internet, což v kontextu automobilového průmyslu 

představuje velmi radikální přístup. Díky tomu se koupě nového vozu stává příjemným 

zážitkem, kdy výrobce vychází zákazníkovi maximálně vstříc (Fortune, 2018). Prodejní 

galerie nacházející se vedle poboček známých řetězců umožňují oslovovat širokou 

veřejnost, která by za běžných okolností showroom nenavštívila. Obchodní funkci 

webových stránek Tesla.com zase podporuje jejich interaktivní design, který v kombinaci 

s množstvím přehledných informací podněcuje aktivitu uživatelů. Mimoto pohodlné 

objednání přes internet s možností vytvoření personalizovaného produktu odbourává svou 

jednoduchostí rozhodující nákupní bariéry ze strany zákazníka (Harvard Business Review, 

2015). 

 

Obrázek 2 – První prodejní galerie Tesly ve Velké Británii se nachází v londýnském 

nákupním centru Westfield, hned vedle značky Calvin Klein (2014); zdroj: The Telegraph 

 

 Tesla není spojena pouze se svými produkty, ale reprezentuje určitý životní styl. 

Jedná se o značku tak přitažlivou, že zákazníci přistupují na několikaleté čekání na svůj 

vysněný elektromobil. Mezitím jim Elon Musk vypráví o budoucnosti automobilů i světa a 

zároveň buduje hnutí za udržitelnou energii. Značka jako Tesla navíc ztělesňuje platformu 
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poskytující prostor pro sebevyjádření. Pořízení Tesly proto pro zákazníky představuje 

nejen skvělý zážitek z řízení, ale i manifestaci jejich osobnosti a zájmů (Kotler, 2016, s. 

83). „Připadáte si, že jste součást něčeho většího, nového věku motorových vozidel... Elon 

Musk je můj hrdina,“ sdělil reportérům z magazínu AdAge (2013) jeden ze spokojených 

majitelů Modelu S během návštěvy prodejní galerie Tesly v New Jersey. Tento přístup 

spojený s určitým životním stylem je podle průzkumu agentury Ipsos (2017) blízký 

především generaci mileniálů26. Data z výzkumu mileniály označují jako vhodnou cílovou 

skupinu výrobců elektromobilů. Představitelé této generace jsou otevřeni novinkám, patří 

mezi progresivní zákazníky a disponují bohatou znalostí současných technologií. 

 Brilantní využití digitálních médií, promyšlená inovační strategie se silnými 

hodnotami, velkolepé vize, Elon Musk jako ostře sledovaný vypravěč příběhu značky a 

vysoká úroveň integrace všech uvedených komunikačních aktivit. Tak by se daly ve 

zkratce charakterizovat ústřední rysy marketingové komunikace Tesly. 

 

4.2 Elon Musk jako CEO i tvář značky 

 Praxe ukazuje, že nejlepším marketingovým kanálem a současně i tváří značky se 

stal CEO Elon Musk. Jak uvádí magazín Fortune (2017): „Elon Musk nemá zákazníky, ale 

následovníky (followers). Od dob Steva Jobse nebyla žádná společnost tak úzce provázaná 

s osobou, která ji zastupuje. V případě Muska zákazníci neobdivují jen jeho urputné 

ambice, ale hlavně ideologii. Podařilo se mu z touhy po světě bez uhlíkových emisí udělat 

„cool“ myšlenku.“ 

 Muskův osobní brand a jeho propojení se značkou lze ilustrovat právě na srovnání 

se zmíněným Stevem Jobsem ve vedení Applu. Jobs vytvořil nejhodnotnější společnost 

světa a během své životní cesty zásadně ovlivnil přinejmenším čtyři odvětví – počítače, 

hudbu, animované filmy a mobilní komunikaci. Muskovi se možná podařilo ještě více. 

Jeho Tesla se stává prvním úspěšným americkým výrobcem aut za posledních 50 let a 

zároveň globálně popularizuje nastupující trend elektromobility. Domácí solární 

energetické produkty od Tesly patří k nejoblíbenějším v Americe. Revoluční SpaceX 

konkuruje národním kosmickým programům. Oba slavní manažeři disponují především 

kreativním přístupem k řešení problémů na systémové úrovni, který pramení z mimořádně 

silného přesvědčení. Ani jeden z nich není pouhý vynálezce produktu,  za jejich úspěchem 

                                                           
26 Podle citovaného výzkumu společnosti Ipsos jsou mileniálové lidé ve věku od 18 do 34 let.  



 

 33 

stojí komplexní přístup k fungování firmy. Pochopili, že musí porozumět nejen 

technologii, ale i designu, logistice, obchodu a marketingu. „Většina inovací se dá 

přirovnat ke komponování nové melodie. Pro Jobse a Muska je to celá symfonie.“ Oba 

měli vyšší cíle a byli přesvědčeni, že změní svět navzdory předsudkům. Jak řekl známý 

anglický spisovatel George Bernard Shaw: „Rozumný člověk se přizpůsobí světu; ten 

nerozumný se snaží, aby se svět přizpůsobil jemu. Proto všechen pokrok závisí na 

nerozumném člověku“ (CNN Money, 2013). 

 Od založení společnosti, do které Musk investoval několik milionů dolarů hned na 

počátku, si prošel několika rolemi – od investora, předsedy představenstva až k dnešní 

kombinaci CEO-tiskový mluvčí-občasný pracovník zákaznického servisu a v neposlední 

řadě také influencer neboli názorový vůdce27. Jeho význam veřejně známé osobnosti se 

značným vlivem potvrzuje také zařazení do studie agentury Ipsos (2017). Průzkum 

zabývající se oblíbeností vybraných amerických celebrit přisuzuje Elonu Muskovi (39 %) 

téměř stejný rating oblíbenosti jako Donaldu Trumpovi (40 %). 

 

Graf 4 – Srovnání oblíbenosti amerických celebrit (2017); zdroj: Statista.com 

 

                                                           
27 Miroslav Karlíček o influencerech (opinion leaders) pojednává jako o názorových vůdcích, kteří mají 

významný vliv na své sociální okolí. 
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 Pozice influencera Musk dosáhl především díky aktivní prezentaci na sociálních 

sítích, konkrétně na Twitteru. Zde si vybudoval pověst nejen sdílením svých vizionářských 

plánů a myšlenek, ale také osobním přístupem ke svým sledujícím. Twitter využívá jako 

primární platformu pro kontakt se zákazníky a fanoušky. Trpělivě odpovídá na jejich 

dotazy ohledně problémů s vozidly, aby poté mohl informace předat dál technickému týmu 

k řešení i kvůli zpětné vazbě (Forbes, 2017). Svým jednáním dává veřejně najevo, že 

přijímá za značku a její produkty zodpovědnost. Demonstruje svůj způsob vedení „z přední 

linie, nikoliv seshora“ podobně jako Henry Ford, jenž byl přesvědčený, že pokud se 

některé z aut porouchá, je to jeho chyba (Kumar, 2008, s. 31). 

 Díky tomuto „sestoupení“ ze své vysoké pozice si k Muskovi mohou lidé vytvářet 

vztah a personifikovat si tak samotnou značku prostřednictvím jejího významného 

představitele (Hejlová, 2015, s. 167). Úzké propojení Tesly se svou vedoucí osobností 

může mít také negativní dopad, což dokazuje pokles akcií jako důsledek kontroverzních 

výroků Elona Muska. Tento efekt lze uvést na jednom z příkladů z června 2017, kdy akcie 

Tesly klesly ze dne na den o 3,21 %. Investoři tak reagovali na Muskův provokativní 

výrok, že „hodnota akcií Tesly je vyšší, než bychom si zasloužili“ (Business Insider, 2017). 

 Konzistentní komunikací na sociálních sítích ctí a rozšiřuje povědomí o hodnotách 

Tesly, značky s velkými ideály, která usiluje o lepší svět. V duchu této ideologie se Musk 

profiluje jako zachránce v různých situacích, které rezonují společností a zájem o ně 

jednoznačně pomáhá v šíření dosahu příspěvků. Takové příspěvky profitují především ze 

tří složek – načasování, vyvolání emocí a sociální odpovědnosti. Například při hurikánu 

Irma Tesla obyvatelům zasažené Floridy softwarově prodloužila dojezd, aby mohli rychle 

uniknout. Nebo se Musk nedávno zapojil do boje proti rozdělování dětí imigrantů na 

hranicích USA. Posledním „spasitelským“ gestem bylo nabídnutí pomoci při záchraně dětí 

uvízlých v jeskyni v Thajsku, kdy Musk nechal vyrobit speciální ponorku. Ovšem 

Muskova nabídka nebyla přijata a navíc sklidil kritiku od jednoho z potápěčů, který jeho 

čin označil za „senzační PR kousek“. Musk poté potápěče neopodstatněte nazval 

„pedofilem“. Příspěvek sice smazal a za své chování se omluvil, nicméně akcie Tesly 

náhle klesly o 3,5 % (TIME, 2018). Veškerá komunikace proběhla prostřednictvím ostře 

sledovaného Twitteru. Takové jednání pochopitelně vyvolává otázky. Jedná se skutečně o 

činy motivované touhou po konání dobra nebo jde o součást precizně vykalkulované PR 

strategie? Bezprostřední a dobrosrdečné – vždy velmi dobře komunikované – kroky se 

dlouhodobě udržují v centru veřejného zájmu. Muskův projev převážně působí uvěřitelně a 
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miliony sledujících si vždy rádi přečtou pozitivní příběhy hýbající světem. 

 „Spíše než čekat na to, až imprese na sociálních sítích zařídí někdo jiný, mohou 

sami CEOs rozvíjet diskuze,“ uvádí článek Jak mohou CEOs využít Twitter v MIT Sloan 

Management Review (2016). Akademický magazín jako zářný příklad budování osobní a 

firemní značky předkládá právě Elona Muska, který díky této sociální platformě ovlivňuje 

veřejné mínění i obraz a pověst firmy. Muskovi se daří na Twitteru získávat pozornost také 

ohlašováním firemních aktualit, které nekomunikuje žádný jiný kanál, zájemci se tak 

informaci dozví exkluzivně ze sociální sítě. Ukázalo se to ku příkladu v roce 2015 při 

plánovaném rozšíření sortimentu Tesly o udržitelná energetická řešení. Tehdy Musk svým 

sledujícím sdělil: „Významná nová produktová řada – ne auto – bude odhalena v 

Hawthorne Design Studiu 30. dubna v 8.00.“ Musk jednou větou přitáhl velkou pozornost 

a vyvolal diskuzi – na sociálních sítích se rozvinula debata spekulují o tom, jaký typ 

produktu firma asi představí. Tweety tohoto typu navíc mnohdy aktivizují zájem médií. 

 Elon Musk neplánuje klasické reklamní aktivity, pouze se cílevědomě drží 

komunikování svých velkolepých vizí. Muskovy firmy nemusí vyvíjet velké úsilí podobně 

jako jiné společnosti – komunikovaná témata jsou natolik zajímavá, že se novináři sami 

předhání v tom, kdo co nejrychleji získá více informací (AdAge, 2018).  

 Pokud bychom se podívali na statistiky Google Trends zobrazující trendy ve 

vyhledávání po celém světě, lze identifikovat hlavní události, díky kterým na sebe Elon 

Musk upoutává pozornost médií a buduje tak svou vlastní značku. Zmíněné statistiky 

kopírují zvýšený zájem ze strany veřejnosti a médií promítající se ve vyšší frekvenci 

vyhledávaného hesla. V grafu Google Trends se pro heslo „Elon Musk“ mezi lety 2016–

2017 zobrazují následující vrcholy spojené s klíčovými událostmi či sděleními ze strany 

Muska (ValueWalk.com, 2017). V září 2016 Musk oznámil své plány na kolonizaci Marsu. 

Další vrchol grafu představuje duben 2017, kdy byl oficiálně zveřejněn Muskův vztah 

s herečkou Amber Heard. Poté vysoká frekvence vyhledávání na přelomu května a června 

naznačuje zájem vyvolaný Muskovým tweetem k odstoupení USA od Pařížské dohody: 

„Opouštím prezidentský poradní tým. Klimatická změna je skutečná. Opuštění Pařížské 

dohody není dobré pro Ameriku ani pro svět.“ Nakonec v listopadu vzrostla Muskova 

popularita ve vyhledávačích kvůli oznámení uvedení elektrického nákladního vozu Semi 

Truck a obnoveného sportovního elektromobilu Roadster. V prosinci Musk odhalil největší 

raketu od SpaceX, Falcon Heavy, která by v budoucnu měla dopravovat lidi na Mars. Na 

uvedených vrcholech v Google Trends lze sledovat příkladné komunikování vlastních 



 

 36 

silných hodnot a názorů, jež vede k úspěšnému budování osobního brandingu a současně 

autentickým způsobem podporuje image značek spojených s Elonem Muskem. Díky 

konzistentní komunikaci se proto stává osobní brand Elona Muska neoddělitelný od firem, 

v nichž působí. 

 

Graf 5 – Statistika vyhledávání hesla „Elon Musk“ (2016, 2017); zdroj: Google Trends 

 

4.3 Strategie Tesly 

 Tesle se za poměrně krátkou dobu podařilo uspět se strategií založenou na konceptu 

trvalé udržitelnosti. Společnost se dlouhodobě zaměřuje na vytváření vyšších hodnot 

prospěšných nejen pro zákazníky, ale pro společnost celkově. Tuto tezi přirozeně reflektuje 

firemní mise a vize (International Institute for Management Development, 2017). 

 Firma se již od začátku – kdy přijala za své jméno slavného inovátora Nikoly Tesly 

– profiluje jako inovativní ve všech ohledech. Kotler (2016, s. 115) zdůrazňuje nejen 

vedoucí postavení na poli produktových inovací, ale stejnou váhu přikládá také značné 

intelektuální hodnotě značky. 

 

4.3.1 Mise 

 Zakladatelé Tesly byli přesvědčeni, že elektrická auta nejsou kompromisem, ale 

lepším, rychlejším a zábavnějším řešením oproti automobilům se spalovacím motorem. 

Stejně tak je důležitou součástí filosofie firmy udržitelnost a úspěšně zavedené inovace. 

Tesla věří, že čím dříve svět přestane záviset na fosilních palivech a posune se 

k budoucnosti bez emisí, tím lépe. Ostatně slogan, který najdeme na oficiálním webu 

firmy, jasně říká: „Misí Tesly je urychlit přechod světa k udržitelné energii“ (Tesla.com, 

2018). 
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 Těmto ambiciózním plánům ještě do července 2016 předcházelo méně naléhavé, 

lehce pozměněné motto „...urychlit přechod světa k udržitelné dopravě.“ Změna jednoho 

slova symbolizuje posun celé společnosti. Cílem prvního „master planu“ (The Secret Tesla 

Motors Master Plan), který Musk zveřejnil v roce 2006, bylo velmi zjednodušeně vyvinout 

dostupný elektromobil, což se podařilo s uvedením Modelu 3. Tesla ovšem míří dál a 

s rozvojem nových energetických produktů nad rámec automobilů se zvyšují také ambice. 

Musk v druhém „master planu“ (Master Plan, Part Deux) do budoucna usiluje o čistou 

energii pro všechny (Inverse, 2016). 

 

4.3.2 Vize 

 Oficiální vize Tesly zní: „Vytvořit nejpřesvědčivější automobilovou společnost 21. 

století pomocí řízení přechodu světa na elektrickou dopravu“ (Tesla.com, 2011). Oficiální 

znění vize nebylo od roku 2011 veřejně aktualizováno, ale podobně jako u mise by bylo 

pravděpodobně možné slovo doprava nahradit slovem energie, protože Tesla rozšířila své 

pole působnosti také na udržitelnou energetiku. Jasně artikulovaná vize zřetelně vytyčuje 

dominantní pozici v oboru, jejímž důsledkem je způsobení celospolečenské změny. 

Firemní vize Teslu prezentuje jako značku se silně definovanou identitou, která současně 

vytváří reálné hodnoty (Panmore Institute, 2018). 

 

4.4 WOM marketing 

 Na rozdíl od etablovaných značek Tesla nevyužívá formátů tradičního marketingu. 

„Teď jsou naší hlavní reklamou prodejny. Věříme, že můžeme prodat více než 20 000 aut 

ročně bez placené reklamy. Možná to časem zkusíme, ale zcela jistě to teď není součástí 

naší obchodní strategie,“ uvedla pro AdAge (2013) tehdejší tisková mluvčí Tesly Alexis 

Georgeson. Mluvčí dále doplnila, že Tesla v blízké budoucnosti neplánuje najímat 

reklamní agentury. Tehdy měl marketingovou komunikaci na starost interní tým o sedmi 

lidech. Nyní nejsou data o velikosti marketingového týmu veřejně dostupná, nicméně i po 

letech značka stále drží kurz – doposud se neuchýlila k formátům tradičního marketingu. 

Namísto vedení klasických kampaní neustále publikuje nový obsah, čímž připomíná spíše 

mediální společnost než tradiční značku. Tesla preferuje vlastní kanály před drahými 

tradičními médii, jako je televize (Harvard Business Review, 2015). 
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 Tesla je často spojována s nulovým rozpočtem na marketingové aktivity. Ovšem 

skutečné výdaje v mimořádně čtených článcích nezaznívají. Výroční zpráva uvádí, že 

právě WOM marketing představuje zásadní hybnou sílu prodeje bez potřeby tradiční 

reklamy, tedy za relativně nízkých nákladů. „Dlouhodobě jsme schopni generovat 

významné mediální pokrytí a věříme, že v tom budeme nadále pokračovat. Doposud 

prodeje elektromobilů primárně pohánělo word of mouth, které nám pomohlo dosáhnout 

prodejů za relativně nízké náklady bez toho, aniž bychom museli využít tradiční reklamu.“ 

Konkrétně se ve výroční zprávě pojednává o nákladech v hodnotě 66,5 milionů dolarů za 

rok 2017 a 48 milionů dolarů za rok 2016. V roce 2016 Tesla prodala zhruba 76 230 

elektromobilů, v roce 2017 jich bylo 103 091 (CleanTechnica, 2017). Pokud bereme 

v úvahu, že elektromobily tvoří 70 % z prodejů firmy, vychází marketingový rozpočet na 

jeden prodaný vůz zhruba na 441 dolarů v roce 2016 a 452 dolarů v roce 2017. Přesto jsou 

obě tyto částky poměrně nízké v porovnání s marketingovými náklady ostatních 

automobilových výrobců (ChargedEVS.com, 2016). 

 Tesle se podařilo vytvořit produkt, pro jehož prodej není zapotřebí placené 

reklamy. Namísto toho zákazníci, potažmo fanoušci, propagují značku sami a stávají se 

z nich marketéři společnosti. Tento koncept Karlíček (2018, s. 49) definuje jako WOM 

marketing (word of mouth neboli šíření ústním podáním), kdy se „zákazník zároveň stává 

významným zdrojem informací pro další potenciální zákazníky ve svém okolí. Vynikající 

kvalita produktu a nadstandardní chování firemních zaměstnanců motivují zákazníky 

k předávání pozitivního WOM.“ 

 

  

4.5 SWOT analýza 

  

4.5.1 Silné stránky 

 Hlavní silnou stránkou Tesly je výjimečná a silně ukotvená pozice na trhu. Tesla 

totiž neprodává pouze automobily, ale transformuje vnímání elektromobilů a symbolizuje 

určitý životní styl. Společnosti s luxusními a technologicky pokročilými elektrickými 

automobily se podařilo definovat svůj vlastní trh a zatraktivnit obraz elektromobilů, 

potažmo udržitelné energetiky. Zároveň díky vytvoření fanouškovského „kultu“ a častého 

zveřejňování nového obsahu značka těží z vysoké znalosti napříč obory. Za patnáct let 
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působení si Tesla vybudovala silnou reputaci po celém světě až do té míry, že se sami 

fanoušci stali jejími zainteresovanými propagátory. Důležitý faktor tohoto fenoménu 

představuje schopnost přitahovat pozornost a generovat tak vysoké mediální pokrytí za 

relativně nízkých nákladů. Toho společnost docílila jasným komunikováním firemních 

hodnot a velkolepých strategických cílů s širokým dosahem. 

 Tesla rovněž vyniká komplexním využitím udržitelných inovací. A to nejen 

výjimečnými produkty, ale napříč všemi procesy od zákaznického servisu po komunikaci. 

Konzistentní udržování inovací ve strategickém centru napomáhá utvářet jednotnou 

identitu značky a konkurenceschopnost produktů. Kromě inovačních řešení Tesla vyniká 

silnou technologickou a inženýrskou expertizou, kterou dále nabízí ostatním 

automobilkám. Firma je známá posouváním hranic na poli elektromobility i energetiky, 

například použitím velmi lehkých materiálů či rekordní kapacitou baterií. 

 Ukazatelem čím dál pevnější pozice na trhu jsou kontinuálně se zvyšující prodeje. 

A to především s příchodem dostupnějšího Modelu 3, který by měl podle předpokladů 

prodeje meziročně navyšovat ještě rychleji než doposud (Fool.com, 2015). Rostoucí pozici 

reprezentuje také významná hodnota Tesly na burze. 

 K rozšiřování povědomí o produktech Tesly přispívá rozsáhlá síť nabíjecích stanic 

vybudovaných na strategických lokacích. Pro zákazníky tyto stanice představují 

nejrychlejší a nejjednodušší způsob dobíjení. Zároveň Tesla Superchargery slouží 

k propagaci samotné značky. 

 Jako poslední klíčové pozitivum by autorka ráda zmínila význam leadershipu, 

jelikož Elon Musk představuje důležitý řídící prvek pro interní i externí procesy firmy. 

Slouží jako prostředník pro zákaznickou komunikaci, svými medializovanými aktivitami 

podporuje prodej a současně dokáže inspirovat i motivovat zaměstnance. 

 

4.5.2 Slabé stránky 

 Tesla disponuje silným mediálním pokrytím, nicméně ohlasy nejsou vždy pozitivní. 

S firmou se pojí také kontroverze. Například kritika problematické produkce, kdy Tesla 

prokazuje neschopnost dodržovat plánované termíny dodávek a uspokojovat tak poptávku. 

Na automobily potom musí zákazníci mnohdy čekat několik měsíců. 

 Mimo to technologicky unikátním řešením musí předcházet výzkumy nutné pro 

další vývoj, které jsou náročné nejen časově, ale i finančně. Tím se zvyšují náklady na 
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výrobu, což se přirozeně odráží v ceně elektromobilů. Přestože Tesla po luxusních 

modelech přišla s dostupnějším Modelem 3 za 35 000 dolarů, cena je stále v některých 

státech vyšší i pro zákazníky ze střední třídy. Problémy s výrobou spojené s vysokými 

náklady na další vývoj a samotný provoz potom společnost brzdí od ziskovosti. 

 Dalším negativem je omezená dostupnost vozidel limitovaná prodejními galeriemi 

a nedostatečná infrastruktura nabíjecích stanic. Obyvatelé zemí s nízkým pokrytím 

Superchargerů logicky nemají zájem si elektromobil pořizovat. 

 Na prodeje i snížení ceny akcií má vliv také poruchovost s výjimečnými fatálními 

následky. Tesla se pouští do pokročilých technologií, s nimiž automobilky doposud 

nepracovaly. To může být pro zákazníky atraktivní, ovšem přináší to také svá rizika. 

Například po tragické havárii z března letošního roku klesla cena akcií o 22,4 % (CNBC, 

2018). 

 

4.5.3 Příležitosti 

 Tesle se podařilo udělat z elektromobilů a dalších energeticky udržitelných řešení 

atraktivní produkty. Firma tak využila rostoucího zájmu o trvalou udržitelnost a s tím 

spojené navyšující se poptávky po udržitelných produktech. Prodejům elektromobilů 

kromě toho přispívají také vládní opatření, která zdůrazňují, že elektrický způsob dopravy 

představuje budoucnost. Příležitosti Tesly proto narůstají s touhou po technologicky 

pokročilých produktech šetrných k životnímu prostředí. 

 V tuto chvíli odrazuje potenciální zákazníky od koupě elektromobilu vysoká cena. 

Tesla ve svém master planu deklarovala výrobu dostupného elektromobilu, což se relativně 

podařilo s Modelem 3. Potenciál se proto skrývá v rozšíření produktového portfolia o další 

modely v podobné cenové kategorii, které by byly vhodné pro masový trh. Zefektivnění 

procesů a zavedení dostupnějších cen může Tesla v budoucnu docílit optimalizací výroby a 

snížením produkčních nákladů. 

  S nadsázkou je možné říci, že Tesla svými inovativními produkty předběhla dobu. 

Společnost těží z technologické expertizy, což se projevuje například v zavedení a 

průběžném vývoji systému pro kompletně autonomní řízení. Nabízí se prostor pro další 

inovace, jako je zvýšení kapacity baterie prodlužující dojezdovou vzdálenost. Mimoto 

může Tesla využít potenciálu pro globální expanzi a rozšíření infrastruktury nabíjecích 

stanic.  
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4.5.4 Hrozby 

  

 Trh s automobily je vysoce konkurenční. Zásadní hrozbu představuje konkurence 

v podobě etablovaných automobilových výrobců, kteří disponují významnými zdroji na 

další výzkum a vývoj elektromobilů. V době vstupu na trh Tesla vynikala důležitou 

konkurenční výhodou, kdy nabízela typově unikátní produkt. Výrobě luxusních 

elektromobilů se totiž tehdy žádný výrobce nevěnoval. Nyní automobilky běžně začleňují 

elektromobily do nabídky a plánují jejich výrobu rozšiřovat na desítky procent z celkové 

produkce (Forbes, 2018). Vzhledem k efektivní produkci vycházející z mnohaletých 

zkušeností mohou Tesle konkurovat podobným produktem za nižší cenu. Teslu by mohlo 

do budoucna konkurenčně poškodit, pokud by přes narůstající poptávku nedokázala 

zavčasu zvýšit produkci a uspokojit tak zákazníky. 

 Další hrozba tkví v negativním PR. Tesla patří k mediálním fenoménům dnešní 

doby. Drobnohled médií a veřejnosti ovšem přináší také rozšiřování negativních a 

kritických zpráv o aktivitách společnosti – ať už se týkají poruchovosti vozů nebo nezdravé 

finanční situace firmy. Praxe již ukázala, jaký dopad mohou mít negativní zprávy na cenu 

akcií. 
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5 Závěr 

 Bakalářská práce měla popsat a analyzovat marketingovou komunikaci společnosti 

Tesla se zaměřením na osobní branding Elona Muska za období 2016–2017. Autorka 

nejprve v teoretické části definovala a do oborového kontextu začlenila koncepty, z nichž 

marketingová komunikace Tesly vychází. Poté představila společnost Tesla včetně 

stručných souvislostí týkajících se elektromobility v ČR, popsala historii značky a základní 

informace o Elonu Muskovi. V praktické části se zaměřila na samotnou deskriptivní 

analýzu marketingové komunikace Tesly s důrazem na osobní branding Elona Muska. 

Analyzovala zde, jak se projevuje úzké propojení Muska se značkou a jaké na ni má 

dopady. 

 Tesla od začátku buduje image dynamické značky s vizí do budoucna, která reaguje 

na trendy dnešní doby: přechod na elektrickou dopravu a udržitelnou energii a příchod 

autonomního řízení vozidel. Vize Tesly rezonuje v rámci globálního společenského 

diskurzu především proto, že ji zřetelně komunikuje hlavní tvář značky a CEO v jedné 

osobě Elon Musk. Muskovi se daří Teslu systematicky prezentovat jako značku s „velkým 

ideálem”, který má Tesla vepsaný přímo do sloganu. Ten zní: „Misí Tesly je urychlit 

přechod světa k udržitelné energii”. Inovativní přístup k produktům i budoucnosti se 

odráží také v marketingové komunikaci. Tesla totiž nevyužívá tradičních marketingových 

formátů jako konkurenční etablované automobilky. Namísto toho preferuje vlastní kanály 

před tradičními dražšími médii, jako je například televize. Navíc se od svého vzniku 

profiluje jako komplexně inovativní společnost od produktových inovací až po inovativní 

vizi. 

 Za patnáct let působení si Tesla vytvořila silnou fanouškovskou základnu. Lze říci, 

že se ze skupiny loajálních zákazníků a podporovatelů stal kult následovníků, který 

oblíbenou značku sám propaguje. Tento princip neplacené propagace v souladu s 

konceptem WOM marketingu uvádí oborová média  jako příkladný. Málokteré značce se 

podaří generovat neplacené imprese tak jako Tesle. Výhodou značky totiž je, že 

reprezentuje určitý životní styl a jasné hodnoty. Zákazníci výběrem modelu od Tesly 

manifestují své životní postoje a zájmy, nekupují pouhý produkt. Jedná se o značku tak 

silnou a přitažlivou, že jsou lidé ochotni na elektromobily čekat několik měsíců zatímco 

nadále naslouchají vyprávění Elona Muska o budoucnosti technologií a celého světa. 

Nicméně prezentované informace o nulovém marketingovém rozpočtu značky mohou být 

zavádějící. Autorka po analýze dat z výroční zprávy došla k závěru, že na marketing 
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jednoho prodaného elektromobilu Tesla v roce 2016 investovala zhruba 441 dolarů, v roce 

2017 potom 452 dolarů. Přesto ale konkurenční značky utrácí za marketing mnohem více, 

například Cadillac v roce 2016 vynaložil na jedno prodané auto 1493 dolarů a Jaguar 2376 

dolarů (Statista.com, 2017). 

 Musk svým úzkým propojením se značkou představuje naprostý fenomén. Od dob 

Steva Jobse se žádnému CEO nepodařilo stát medializovanou tváří společnosti v 

podobném měřítku a zároveň jejím nejlepším marketingovým kanálem. Nejen že Musk 

redefinoval pohled na elektromobilitu, ale především vytvořil z trvalé udržitelnosti a 

představy světa bez uhlíkových emisí přitažlivou myšlenku. Své vizionářské ideje 

americký podnikatel aktivně komunikuje na Twitteru, kde má úctyhodných 22,2 milionů 

sledujících, což je téměř desetinásobek ve srovnání s twitterovým profilem Tesly. Na 

Twitteru si Musk vybudoval reputaci sdílením vizionářských plánů či názorů, exkluzivních 

novinek o aktivitách Tesly i svých dalších firem a zejména osobním přístupem k 

sledujícím. Svým jednáním tak dává veřejně najevo, že přijímá za značku a její produkty 

zodpovědnost. Podporovatelé Tesly si díky konzistentní veřejné prezentaci mohou značku 

personifikovat prostřednictvím jejího vrcholového představitele, tedy vytvořit si k ní 

osobní vztah. Úzké propojení Muska a Tesly znázorňuje také spojitost mezi jeho činy a 

hodnotou akcií – několikrát se ukázalo, že jedna věta může způsobit propad akcií o několik 

procent ze dne na den. Uvedené faktory ukazují, že osobní brand Elona Muska je zkrátka 

neoddělitelný od firem, v nichž působí, tedy i od Tesly. 

 Příběh Tesly a Elona Muska představuje marketingovou senzaci současnosti, kdy 

CEO společnosti v kombinaci s výjimečným produktem jsou tou nejlepší přirozenou 

formou propagace. Je na místě si připomenout, jak se Musk v začátcích vášnivě dožadoval 

publicity. Dnes se pod jeho jménem ve vyhledávači Google v sekci Zprávy objeví 20 

milionů odkazů. Jedná se o příklad člověka, který urputně jde za svým přesvědčením 

změnit budoucnost světa a od své vize neuhýbá ani v případě značných nezdarů. Musk se 

dokonce může zdát pozoruhodnějším subjektem než samotná značka Tesla, protože díky 

koherentní komunikaci své ideologie ztělesňuje velkolepé hodnoty a vize 

s celospolečenským dopadem. 

 Tesla bez Muska by pravděpodobně nebyla taková, jak ji známe dnes, ale jen další 

automobilka. Otázkou také je, kde by byla elektromobilita bez Tesly, protože právě tato 

společnost průběžně posouvá laťku výše. Pohání konkurenční tradiční automobilové 

giganty a nastoluje trendy v oblasti nejen elektromobility, ale i marketingu. 
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Summary 

 The aim of this bachelor thesis was to describe and analyse marketing 

communication of Tesla focusing on Elon Musk’s personal branding in the period of 

2016–2017. Firstly, in the theoretical part the author defined and contextualised the 

concepts of which Tesla’s marketing communication is based on. Then she introduced the 

company Tesla including a brief overview of electromobility in CZ, described the brand‘s 

history and basic information about Elon Musk. In the practical part she focused on the 

descriptive analysis of Tesla’s marketing communication with an emphasis on Elon 

Musk’s personal branding. Here she analysed how the close connection between Musk and 

the brand influence the brand. 

 From the beginning Tesla has developed an image of a dynamic brand with future 

vision which responds to today’s trends: transition to electric transport and sustainable 

energy and advent of autonomous driving. Vision of Tesla resonates within the global 

social discourse mainly because the face of the brand and its CEO Elon Musk clearly 

communicates it. Musk succeeds to systematically present Tesla as a brand with „big 

ideal“ which is inscribed in Tesla’s slogan. It says: „Tesla’s mission is to accelerate the 

world’s transition to sustainable energy.“ Innovative approach to products and future also 

reflects in marketing communication. In fact Tesla doesn’t use the traditional marketing 

forms as the competitive established car manufacturers do. Instead it prefers own channels 

to traditional more expensive media such as television. In addition, it has profiled as a 

complexly innovative company from product innovations to innovative vision since its 

creation. 

 In fifteen years of its activity Tesla has developed powerful fan base. It can be said 

that the group of loyal customers and supporters became a cult of followers which 

promotes the brand itself. Trade media state his principle of non-paid advertising according 

to the concept of WOM marketing as exemplary. Hardly any brand succeeds in generating 

non-paid impressions as Tesla does. The advantage of the brand is that it represents certain 

lifestyle and clear values. Customers demonstrate their life attitudes and interests by 

choosing a model from Tesla, they don’t just buy a product. It is a brand so strong and 

attractive that people are willing to wait months for their electric car, while they 

continuously listen to Elon Musk’s storytelling about the future of technologies and the 

whole world. However, presented information about zero marketing budget can be 

misleading. After data analysis from the annual report the author came to the conclusion 
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that Tesla spent 441 dollars for marketing per one sold car in 2016, in 2017 it was 452 

dollars. But still the competitive brands spend much more for marketing, for example 

Cadillac spent 1493 dollars for marketing per one car in 2016 and Jaguar 2376 dollars 

(Statista.com, 2017). 

 Musk represents an absolute phenomenon with its close connection with the brand. 

Since the time of Steve Jobs no CEO has successfully become a hyped face of the 

company and at the same time its best marketing channel. Not only did Musk redefine the 

view of electromobility but firstly he has made the idea of sustainability and vision of the 

world without carbon emission attractive. American entrepreneur actively communicates 

his visionary ideas on Twitter, where he has respectable 22.2 million followers which is 

almost tenfold of Tesla Twitter followers. On Twitter Musk has created reputation via 

sharing his visionary plans or opinions, exclusive news about Tesla and his other 

companies and particularly via his personal approach to followers. Through his action he 

publicly manifests that he accepts responsibility for the brand and its products. Thanks for 

consistent public presentation Tesla supporters can personify the brand through its top 

manager, therefore develop a brand relationship. Close connection between Musk and 

Tesla also represents the relationship between his acts and the value of stock – there were 

several cases of stock drop overnight due to one sentence. Listed factors show that Elon 

Musk’s personal branding is simply inseparable from the companies he works at. 

 The story of Tesla and Elon Musk represents today’s marketing sensation when the 

CEO of a company in combination with a unique product are the best form of advertising. 

It is good to remind how Musk eagerly demanded publicity at the beginning. Today there 

are 20 million of Google News connected with his name. He is an example of a man who 

stubbornly follows his belief to change the future of the world and sticks to his vision if 

there are obstacles. Musk can even seem more remarkable subject than the brand Tesla 

because he embodies spectacular values and vision with society-wide impact. 

 Tesla without Musk wouldn’t probably be the same as we know it today, but only 

another car manufacturer. The question is, where would electromobility be without Tesla 

because this company continuously pushes the standards. It drives the competitive 

automotive giants and establishes trends not only in the field of electromobility but also 

marketing. 
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