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Přílohy 

Příloha č. 1: Vlastní dotazníkové šetření (seznam otázek) 

 

1. Vlastníte vůz BMW? 

a) ano, v současnosti 

b) vlastnil/a jsem BMW v minulosti 

c) ne 

2. Plánujete pořízení vozu BMW? 
a) ano, během roku 

b) ano, výhledově 

c) ne, již ho vlastním 

d) ne 

3. Jaké kritérium je pro vás při koupi vozu nejdůležitější? 

a) cena 

b) kvalita 

c) značka 

d) zkušenosti ostatních 

e) výkon motoru 

f) design 

g) bezpečnost 

h) technické vymoženost 

ch) jiné 

4. Proč jste si vybral/a vůz značky BMW? 
a) jsou to kvalitní auta 

b) líbí se mi jejich design 

c) kvůli výkonu a výbavě 

d chtěl/a jsem být součástí komunity okolo značky BMW 

e) nevybral/a bych si ho  

f) jiné 

5. Jaká synonyma vás napadají ve spojení se značkou BMW? 

a) radost, zážitek z jízdy 

b) rychlost 

c) výkon 

d) luxus, komfort 

e) elegance 

f) bezpečnost 

g) spolehlivost 

h) dokonalé zpracování 

ch) smysl pro detail 

i) jiné 

6. Jako vlastníci či fanoušci vozu značky BMW, zajímáte se o značku jako takovou 

více do hloubky?  

a) ne, vůbec se nezajímám 

b) původ a historii značky neznám, ale zajímá mě současná výroba a sleduji všechny 

novinky 

c) ano, znám historii značky a zajímám se o její vývoj 

d) zajímám se velmi, čtu publikace o BMW a sám píšu poznatky o značce na 

blog/fórum/do novin 
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e) jiné 

7. Účastníte se srazů BMW? 

a) ano, v rámci ČR 

b) ano, na srazy vyjíždím i mimo ČR 

c) ne 

8. Jaké značky považujete za přímé konkurenty BMW? 

a) Mercedes-Benz 

b) Audi 

c) Porsche 

d) Volvo 

e) Jaguar 

f) Lexus 

g) Škoda 

h) Volkswagen 

ch) jiné 

9. Pokud budete kupovat jiné auto, bylo by to (opět) BMW? 

a) ano 

b) ne 

10. Uvažovali byste o koupi hybridního automobilu z řady „i“? 

a) ano 

b) ne 

11. Co pro vás značka BMW znamená?  
a) Vlastním BMW, ale nemá pro mě hlubší význam. Kdyby na to přišlo, klidně bych si 

koupil/a auto jakékoliv jiné značky. 

b) Je to otázka přesvědčení a vztahu k BMW. Stojím si za tím a jinou značku bych 

nekoupil/a. 

c) BMW je pro mě jako životní styl. Zajímám se o všechno kolem, nosím oblečení 

BMW, rád/a se setkávám a diskutuji s jinými majiteli BMW, kdy porovnáváme a 

hodnotíme vozy.  

d) Mám rád/a komunitu okolo značky BMW. Držíme spolu, radíme si na fórech, 

vyměňujeme zkušenosti.  

d) jiné 

12. Jako majitelé BMW, cítíte se ve svém autě na silnici výjimečně?  
a) ano, každá jízda je pro mě zážitek a těším se na ni 

b) ne 

c) jiné 

13. Účastníte se testovacích jízd nových modelů nebo xDrive Experience v Peci pod 

Sněžkou?  

a) ano 

b) ne 

c) ne, ale chtěl/a bych 

14. Doporučil byste vůz BMW svému známému? 

a) ano 

b) ne 

c) jiné 

15. Jste spokojený s vozy BMW? 

a) ano 

b) ne 

c) jiné 
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16. Uvítal byste servisní program pro starší použitá vozidla BMW? Myšleno tak, že 

pro vozy starší 10 let, by BMW spustilo servisní program u svých dealerů, např. 

levnější originální díly, levnější cena servisních prací.  

a) ano 

b) ne, mám ověřeného mechanika mimo autorizované servisy BMW 

c) jiné 

17. Připadá Vám propagace značky BMW v České republice dostatečná? Např. 

jestli zaznamenáváte dostatek reklamního sdělení v televizi, na billboardech, 

v novinách atd.  

a) ano, reklamy na BMW je zbytečně moc 

b) ano, je jí tak akorát 

c) ne, s propagací BMW se nikde nesetkávám 

d) jiné 

18. Věková kategorie: 

a) 18 – 29 

b) 30 – 39 

c) 40 - 49 

d) 50 – 59 

e) 60 a více 

19. Pohlaví: 
a) muž 

b) žena 

20. Společenský statut: 

a) pracující 

b) podnikatel 

c) student 

d) nezaměstnaný 

e) v důchodu 

f) jiné 

21. Výše hrubého měsíčního příjmu: /nepovinné/ 

a) 0- 19 000 Kč 

b) 20 000 – 39 000 Kč 

c) 40 000 – 59 000 Kč 

d) 60 000 – 79 000 Kč 

e) 80 000 Kč a více  

22. V jakém kraji žijete? 

a) Hl. m. Praha 

b) Středočeský kraj 

c) Ústecký kraj 

d) Liberecký kraj 

e) Královehradecký kraj 

f) Pardubický kraj 

g) kraj Vysočina 

h) Jihočeský kraj 

ch) Plzeňský kraj 

i) Karlovarský kraj 

j) Jihomoravský kraj 

k) Olomoucký kraj 

l) Moravskoslezský kraj 
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m) Zlínský kraj 

n) Slovensko 

o) jiné 

  

Příloha č. 2: Hloubkový rozhovor – otázky a odpovědi 

 

1. Na jaký popud jste si vybral/a vůz značky BMW? Např. na základě reklamy, 

ohlasy od známých, osobní zkušenost,… 

Respondent 1: BMW se mi vždy líbilo nejen díky tomu, že je to vzhledově hezké auto 

vyšší a luxusnější třídy, ale taky pro vyhlášené atmosférické motory, které několik let 

dobývaly první příčky motoru roku. Dnes už bohužel mizí z trhu. Poslední impuls ale 

bylo také sportovní odvětví této značky, a to zejména drift, který k BMW určitě patří. 

Respondent 2: Mé BMW jsem si koupil skrz příznivou cenu, ale hlavně z osobních 

zkušeností s vozem. A protože bývalý majitel byl známý, který se pečlivě staral o auto, 

tak nebyl jediný důvod auto nevzít. 

Respondent 3: Osobní zkušenost, chuť začlenit se do jedinečné komunity. 

Respondent 4: Značku BMW jsem si vybral na základě doporučení od známých,  

a protože se shodovala s mými vlastními požadavky, ať už co se týká kvality zpracování 

nebo jízdních vlastností a výkonu motoru. 

Respondent 5: První moje BMW bylo na základě zkušeností známých, co měli již 

několikáté BMW a vždy jsem slyšela jen chválu a měla jsem možnost se v několika 

typech BMW povozit. 

2. Jste se svým vozem spokojen/a?  

R1: Jako fanoušek této značky musím být spokojen, i když nemůžu lhát a musím říct, že 

každé auto má své nedostatky, které mě občas mrzí a BMW není výjimkou. Pro velkou 

lásku jsem ale ochoten něco odpustit a pro všechno co jsem se svým BMW zažil, jsem 

rád, že ho mám. 

R2: Ano, rozhodně jsem spokojený. Přesto, že je auto staršího ročníku, tak mě neustále 

překvapuje. Hlavně motor je výborný. Jsem opravdu rád, že jsem si koupil právě BMW. 

R3: Každý vůz BMW, co jsem vlastnil, měl svoje vrtochy, ale všeobecně jsem 

spokojen. 

R4: Ano, vůz mi vyhovuje po všech stránkách. Spolehlivost je poplatná pověsti  

v Německu vyrobených aut a ceny běžných náhradních dílů nejsou nikterak závratné. 

R5: Spokojena jsem byla vždy. 
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3. Bylo by vaše příští auto opět BMW? 

R1: Jednoznačně ano. 

R2: Moje příští auto bude BMW. Je fakt, že v dnešní době se vyrábí spousta dobrých 

aut, ale pořád beru auta BMW jako jedny z nejhezčích vůbec. Volba BMW by nebyla 

jenom kvůli designu, ale taky protože mají jedny z nejlepších motorů. 

R3:  Jednoznačně. 

R4: Pokud by opět splňovalo mé požadavky a vlezlo se do rozpočtu, tak ano. 

R5: Upřímně mé příští auto by zřejmě nebylo BMW, ale jen z důvodu touhy po něčem 

jiném. 

4. Co pro vás znamená značka BMW? 

R1: Myslel jsem, že to bude jen auto, ale jsem rád, že není. Je to součást života, styl, 

komunita lidí. Když řídím BMW, cítím se na cestě výjimečný. 

R2:  Skvělá auta s jedinečným designem a jízdními vlastnostmi. 

R3: Značka, která kolem vytváří jedinečné vozy, které vás uchvátí svojí vášní, 

designem, charakterem. Značka, která kolem sebe vytvořila komunitu lidí, kteří ještě 

stále rádi řídí a svoje auto neberou jen jako prostředek. Svoje auto neberu jako auto, ale 

spíše jako člena rodiny. 

R4: Vozy BMW odjakživa kladly důraz na sportovnost, mají bohatou historii  

v motorsportu a v mnoha případech se staly inovátorem v oblasti automobilismu. 

Společně s precizním zpracováním, vysokou kvalitou použitých materiálů a ergonomie 

se z nich stávají luxusní vozy s výbornými jízdními vlastnostmi. 

R5: BMW pro mě znamená prestiž, pohodlí a určitá jistota. 

5. Vnímáte, že má BMW velkou fanouškovskou základnu? Co si o tom myslíte? Je 

to oprávněné nebo se BMW zbytečně přeceňuje? 

R1: Myslím, že základna BMW je dost velká a poměrně velká řada klubů a členů to 

snad dokazuje. Jsem rád, že jsem toho malou součástí. Snad každý má svůj koníček  

a láska k autům všeobecně, a tím spíš k jedné značce, lidi spojuje a dává jim lepší směr. 

Takže věřím, že to není zbytečné a přeceněné. 

R2: Vnímám to nejen ze spousty fans skupin na Facebooku, ale také ze srazů, kterých se 

každoročně účastním. Myslím si, že je to jen dobře, člověk má kdykoliv možnost se  

na někoho obrátit s problémem nebo názorem na daný typ auta. Rozhodně má BMW 

největší fanouškovskou základnu v ČR i na Slovensku. 

R3: Dle mého názoru má asi nejkvalitnější fanouškovskou základu. 
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R4: Ano, BMW má velkou základnu, protože funguje dříve zmiňovaný odkaz  

na motosport a zároveň vysoká vizuální atraktivita jejich vozů.  

R5: BMW má velkou fanouškovskou základnu, ale myslím, že i jiné značky mají 

mnoho fanoušků. Je mi to celkem jedno, nic z toho nečerpám. 

6. Cítíte se být vy sami součástí komunity BMW? Berete si osobně, když někdo 

mluví hanlivě o značce BMW?  

R1: Jak jsem již řekl, cítím se součástí téhle komunity a cítím se v ní velmi dobře. 

Respektuji ovšem každý názor na BMW, ale je pravda, že se cítím trošku špatně  

a rozhořčen, když se někdo vyjádří neslušně nebo proti téhle značce. Jsem s tím natolik 

spjat, že se mě to lehce dotýká, ale ve zdravé míře a s nadhledem. 

R2: Určitě se cítím být součástí komunity BMW a nejvíc si to uvědomuji ve chvíli, když 

se na silnici míjím s dalším fanouškem této značky a vzájemně se pozdravíme. Toto 

gesto je takové nepsané pravidlo mezi fanoušky BMW a vždy to mile potěší. Osobně si 

to určitě neberu, každý si bude vždycky vychvalovat to auto, ve kterém právě jezdí, ale 

nemám rád, když má někdo špatné připomínky na mechanické a jízdní vlastnosti auta, 

ve kterém ani neseděl. 

R3: Členem komunity se rozhodně cítím být. Každý, kdo zastaví a popovídá si s jiným 

majitelem BMW, pozdraví se, mávne, je členem komunity. A beru si velmi osobně 

hanlivé poznámky o značce, ačkoliv také nejsem fanda všech rozhodnutí BMW.  

R4: Osobně se do BMW komunity zapojuji pouze v rovině internetových fór, zatím 

jsem se neúčastnil žádného srazu, ani podobné akce. 

R5: Komunity BMW se necítím být součástí, ale samozřejmě, že pokud někdo hovoří 

hanlivě o této značce, určitým způsobem se mě to dotýká a mám potřebu oponovat. 
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Příloha č. 3: E-mail od marketingového manažera BMW Group ČR pana Petra 

Škalouda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


