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Anotace (abstrakt) 

Cílem mé bakalářské práce je analýza marketingové komunikace BMW v České 

republice mezi lety 2015 – 2016. V teoretické části uvádím definice marketingové 

komunikace a jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. V praktické části se krátce 

věnuji historii a vývoji značky BMW a jejímu postavení na českém trhu. Dále popisuji 

konkrétní části komunikačního mixu a zabývám se analýzou konkurence. Součástí práce 

je také vlastní dotazníkové šetření, které je cíleno na fanoušky a majitele vozů BMW 

a zjišťuje jejich náklonnost či ignoraci vůči značce a celkové vnímání značky. 

 

Abstract 

The aim of my bachelor thesis is to analyse marketing communication of BMW in the 

Czech Republic between 2015 and 2016. The theoretical part includes definition 

of marketing communication and single tools of communication mix. In the practical 

part, I focus briefly on the history and progress of BMW and its position in the Czech 

market. Furthermore, I describe particular parts of communication mix and analysis 

of competitors. The thesis also includes own research which is focused on the fans and 

owners of BMW’s cars. It tries to find out the attitude of BMW fans and general view of 

the company.  
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala nejen z důvodu osobní náklonnosti 

ke značce BMW, ale také z důvodu jejich rostoucího vlivu a podílu na trhu. Rok co rok 

se jim zvyšují prodeje a stávají se čím dál úspěšnější a inspirativnější. Zajímalo mě 

proto, jestli je to dobře propracovanou marketingovou strategií nebo zkrátka vyzařují 

auru něčeho výjimečného i bez reklamy. Od původní teze jsem se se souhlasem své 

vedoucí mírně odklonila, co se týká časového rozpětí. Původně jsem se chtěla zaměřit 

na marketingovou komunikaci značky BMW v ČR už od roku 2010. Z těchto let jsem 

však již nedohledala žádné použitelné relevantní informace, vždy jen ty nejaktuálnější. 

Proto jsem do své práce zahrnula roky 2015 a 2016.  

V první kapitole se zaměřuji na teoretické poznatky a fakta. Obsahuje stručné 

definice marketingové komunikace a jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. 

U každého nástroje dávám do srovnání klady i zápory. Druhá kapitola se věnuje vzniku 

a vývoji značky BMW. Od úplných počátků, kdy vyráběli letadlové motory 

až po současnost, kdy jsou nejprodávanější prémiovou značkou na trhu. V třetí kapitole 

je popsána současná situace BMW na českém trhu. Věnuji se začlenění brandu, 

prodejním úspěchům a detailně rozebírám cílové skupiny. Dále analyzuji hlavní 

konkurenty a součástí je také graf, který porovnává prodeje těchto konkurentů 

na českém trhu. Navazuje čtvrtá část, která se zabývá komunikačním mixem. Zde 

analyzuji aktivity BMW, co se týká sponzoringu, event marketingu, ale také rozložení 

propagace v rámci různých mediatypů. Je zde podrobněji popsána televizní kampaň 

včetně názorných ilustrací. Krátce se zaměřuji na online komunikaci, ve které je značka 

BMW velice úspěšná. Pátá a současně závěrečná kapitola se zabývá dotazníkovým 

šetřením. Dotazník je stavěn na základě hypotézy, která zní: Fanouškovská základna 

BMW v České republice je natolik silná, že není potřeba k prodeji aut žádné 

reklamy. Výsledky jsou zpracovány do grafů, které stručně popisuji. Cílem práce je 

zjistit, zda za úspěchy BMW je dobře zpracovaná marketingová strategie, nebo zda 

by se auta prodávala sama – bez reklam. Největší propagaci značce BMW totiž vytváří 

samotní fanoušci.  

 

K hlubokému porozumění a obdivu značky je zapotřebí znát její příběh, historii. 

Když si uvědomíme, co všechno stojí za tak silnou značkou, jak ji známe dnes. Kolik 

úsilí bylo třeba vynaložit, kolik překážek překonat, aby se z nevýznamného obyčejného 
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podniku stal tradiční a jeden z nejobdivovanějších. Milovníci automobilů říkají, že auta 

mají duši, a je to právě dlouhý vývoj a mnohaletý proces zdokonalování, který z nich 

dělá to, čím jsou dnes. 

Za velkými značkami stojí ve většině případů příběh, který má velkou váhu 

v ovlivňování zákazníků. Pokud je příběh nabitý emocemi, je plný strastí a složitých 

cest, které značku po letech dostaly na vrchol, je zaručena maximální pozornost. Lidé 

chtějí vejít do příběhu - pomocí koupě značky, a stát se tak jeho součástí. Každý takový 

příběh však musí být důvěryhodný a ověřitelný, aby mu zákazníci mohli věřit. „A když 

značka umí elegantně navazovat a dlouhodobě udržovat s klientem smysluplný 

a emočně přitažlivý dialog, má právo i potenciál na nesmrtelnost.“ (Knap, 2010, 

online). Alfou úspěchu reklamy je tedy působení na emoce a omegou správně zvolený 

a pravdivý příběh. „Opravdu silný příběh působí na emoce a vnitřní touhy zákazníků 

a nabídne jim také určitý příslib.“ (Vysekalová, 2014, s. 115). Pokud nás příběh 

zaujme, stojí před námi ještě několik rozhodnutí. Opravdu daný produkt potřebujeme? 

Zajišťujeme tím naše základní potřeby? Nebo spíš chceme uspokojit ty vyšší? Či je 

naším přáním danou věc vlastnit? „Měli bychom si být vědomi „nástrah“ symbolické 

spotřeby, kde je spojení s emocionálním působením naprosto zřetelné. Mnohé předměty 

si kupujeme ne pro jejich funkční a praktický přínos, ale pro jejich symbolický 

význam…“ (Vysekalová, 2014, s. 111). U značky BMW se mohou tyto dvě hodnoty 

prolínat. Jednak auto prakticky využíváme, jednak nám poskytuje určitý luxus a emoční 

benefit. Lidé si nekupují BMW jen proto, že chtějí ukázat svůj společenský status, 

záleží jim na kvalitě, funkčnosti a perfektním zpracování. Chtějí navíc patřit do určité 

komunity okolo značky, která je u této významné automobilky značně rozšířená. 
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1. Marketingová komunikace 
 

Na dnes tolik přesycených trzích musí každá firma vynaložit značné úsilí, aby 

se jí dostalo dostatečné pozornosti a nebyla převálcována konkurencí či neskončila 

v absolutním zapomnění. Proto musí společnost umět definovat svého zákazníka 

a aktivně s ním komunikovat. Vědět, jaké prostředky k tomu použít, kde a kdy 

zákazníka oslovit a předem si určit, kolik finančních prostředků jsou ochotni obětovat. 

K tomu jsou využívány nástroje marketingové komunikace, přičemž komunikační mix 

je podsystémem marketingového mixu a zároveň jeho nejviditelnější složkou. 

Marketingový komunikační mix můžeme definovat „jako specifickou směs reklamy, 

osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, 

kterou firma používá pro dosažení svých reklamních a marketingových cílů.“ (Kotler, 

2007, s. 844). Definicí marketingové komunikace existuje celá řada. Například 

Vysekalová a Mikeš (2010, s. 17) definují marketingové komunikace jako „veškeré 

relevantní komunikace s trhem“. Uvedený model zohledňuje poznatky především 

z psychologie, tedy např. z teorie a výzkumu v oblasti mezilidské komunikace, vnímání, 

přesvědčování, učení atp., bez kterých se marketingová komunikace neobejde (Karlíček, 

Král, 2011, s. 23). 

Obr. 1 Model marketingové komunikace 

 

Zdroj: KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2 
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Z modelu můžeme vyčíst, jaké části působí na cílovou skupinu. Nejdůležitější je 

samotné sdělení, které je klíčové pro úspěšnou komunikaci. Dále médium, skrze které 

chceme sdělení předat veřejnosti, a v neposlední řadě kontext, ve kterém cílová skupina 

sdělení přijímá. Aby byla u cílové skupiny vyvolána změna postojů a chování podle 

stanovených komunikačních cílů, musí ji marketingové sdělení zaujmout, být správně 

pochopeno a v konečném důsledku ji přesvědčit o důvěryhodnosti (Karlíček, Král, 

2011, s. 24). Posledním stěžejním faktorem je word-of-mouth, označovaný jako WOM. 

Jde o předávání zkušeností s produktem nebo značkou mezi rodinnými příslušníky, 

známými. „WOM diskuze mají zásadní vliv na nákupní rozhodování, protože jsou lidmi 

považovány za velmi důvěryhodný a nezávislý zdroj informací.“ (Karlíček, Král, 2011, 

s. 24).  

 

V komunikačním mixu se prolínají formy osobní komunikace (osobní prodej) 

a neosobní komunikace (reklama, public relations, podpora prodeje, přímý marketing, 

sponzoring), z nichž každá se vzájemně doplňuje. Kombinací obou forem jsou veletrhy 

a výstavy (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 42) 

1.1. Osobní prodej 

Osobní prodej je hojně využíván a má největší význam v rozhodovací fázi 

během nákupního procesu. „Reklama představuje jednosměrnou neosobní komunikaci 

zaměřenou na cílové skupiny. Naproti tomu je osobní prodej dvousměrnou osobní 

komunikací mezi prodejci a jednotlivými zákazníky – ať už jde o osobní jednání, 

telefonní hovor, videokonferenci nebo jiné prostředky osobní komunikace.“ (Kotler, 

2007, s. 906). Přímý kontakt se zákazníkem je klíčový v oblasti budování důvěrnějších 

vztahů a ve vzájemném poznávání. Úkolem profesionálního prodejce je budovat 

dlouhodobé, hodnotné vztahy se spotřebitelem a podnítit v něm důvěryhodnost 

a oddanost ke značce. Snaží se zjistit potřeby zákazníka a individuálně mu přizpůsobit 

nabídku, informovat ho o alternativních možnostech, smlouvat o ceně. 
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Výhody: 

 Velkou výhodou je přímá interakce a možnost se zákazníkovi okamžitě 

přizpůsobit v návaznosti na jeho reakce – zpětná vazba. 

 Snadné přesvědčení k nákupu dalšího zboží nebo služeb. 

 

Nevýhody: 

 Osobní prodej je relativně nákladnou formou, jeden prodejce se zpravidla věnuje 

pouze jednomu zákazníkovi – výsledek nejistý.  

 Nákladné na čas. 

 Nedostatek kvalifikovaných prodejců. 

 

1.2. Reklama 

 

Reklama, jakožto forma veřejné komunikace má za úkol informovat, přesvědčit 

či nalákat nás, konzumenty a zákazníky, na určitý produkt, službu či dokonce osobu. 

Na jedné straně je nám protivná a vzbuzuje všeobecnou antipatii, na straně druhé 

by to bez ní nešlo. „V prvním okamžiku nás zaujme, ba omámí, ale běda, při bližším 

ohledání často zjistíme, že atraktivnost pouze zakrývá bezduchost a prázdnotu 

a že navíc má v úmyslu s námi manipulovat. Ženu je v takovém případě nejlepší 

přenechat kamarádovi – ať si taky užije – a z povzdálí škodolibě pozorovat, jak si vede. 

S reklamou tohle ovšem nejde. Reklama je v prostoru i v čase všudypřítomná a uniknout 

jí můžeme snad jen na pustém ostrově. A kdoví jestli…“ (Křížek, Crha, 2002, s. 7). 

Reklama bývá vlezlá, nudná, bere peníze i čas, na druhou stranu může být promyšlená, 

vtipná, chytrá a duchaplná. Někdy prodává věci kvalitní a potřebné, jindy zase ošklivé 

a přebytečné, ale pokud prodává, tak jí nelze nic vytknout.  

Ze všech nástrojů marketingové komunikace má reklama největší význam a je 

nejvíce využívána z důvodu zásahu většího podílu populace. „Hlavními funkcemi 

reklamy jsou zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní, tedy budování 

značek (brand building). Z toho hlediska je reklama jen velmi obtížně zastupitelná.“ 

(Karlíček, Král, 2011, s. 49). 
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Reklama jako umění? 

Děti reklamy doslova zbožňují. Snadno zapamatovatelné slogany, líbivá 

a melodická hudba a pestré barvy jsou to, co láká každého malého diváka. „Není 

tajemstvím, že nejvýznamnější světové reklamní agentury spolupracují s dětskými 

psychology s cílem co nejefektivněji dítě oslovit a vzbudit jeho zájem a potřebu vlastnit 

nabízený produkt. Jakkoli je tato praktika neetická, výrobcům a prodejcům se vyplácí.“ 

(Děti a média, 2016, online). Podle prorektora pro pedagogickou činnost Univerzity J. 

A. Komenského, Doc. PhDr. Karla Kohouta, CSc., reklama využívá nejrůznější 

umělecké prostředky, a tudíž si tak „hraje“ na umění.  Čím pestřejší tyto prostředky 

jsou, tím lépe. Skutečné umění však v sobě skrývá jednotu obsahu a formy, a tudíž 

nepochybujeme o hodnotách ani jedné z těchto stránek. To však v reklamě poněkud 

pokulhává – hledat hloubku myšlenek, typizaci, prožitek, to jsou obsahové hodnoty, 

které nacházíme v reklamním klipu jen zřídka. (Kohout, 2003, s. 5). Děti však reklamu 

do takové fáze, kdy by zkoumaly hlubší smysl myšlenek, nevnímají. Zajímá je pouze 

estetická forma, která na ně primárně působí a ovlivňuje jejich tužby.  

 

Působení na lidské emoce 

Většina lidí věří, že nákupní rozhodnutí vyplývají z racionální analýzy 

dostupných alternativ. Ve skutečnosti ho však zvažují emoce a v mnoha případech jej 

dokonce i rozhodují. „V souvislosti s působením na naše emoce prostřednictvím 

emočních reklamních apelů je důležitá hodnotová orientace člověka, tedy pochopení 

hodnot, kterými se řídíme a které uznáváme.“ (Vysekalová, 2014, s. 110). 

Reklama může mít mnoho podob a působí na nás napříč všemi médii, přičemž 

každé médium má své pozitivní i negativní vlastnosti. Nejnákladnější je samozřejmě 

televizní reklama. Ačkoliv její vliv postupně přebírají jiné nástroje komunikačního 

mixu, stále má největší význam. Mezi další mediatypy se řadí tisková reklama, rádiová 

reklama, kinoreklama, outdoorová reklama (tzv. OOH  = out-of-home) a internetová 

reklama.  

 

Výhody: 

 Reklama má široký záběr a dokáže působit na velkou část populace.  

 Reklama může mít mnoho kreativních zpracování, vizualizací, barevných či 

zvukových provedení a může se nám připomínat ze všech dostupných médií.  

 Reklama v nás může vzbudit emoce, což vede ke snadnějšímu zapamatování.  
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Nevýhody: 

 Záleží na typu vybraného média, ale reklama je velmi drahou záležitostí, pokud 

jde o televizní vysílání.  

 Neosobní jednostranná forma komunikace, není tak přesvědčivá jako například 

osobní prodej – chybí zpětná vazba.  

 Lidé jsou reklamou přesyceni, často ji ani nevnímají.  

 

1.3. Public relations 

 

Pro PR existuje mnoho definic, ale v jádru mají všechny stejný základ. Public 

relations napomáhá k cílevědomému budování a udržování dobrých vztahů 

s nejrůznějšími zainteresovanými osobami (stakeholdery) díky získávání příznivé 

publicity. Hlavními nástroji PR jsou vztahy s tiskem, publicita produktu, firemní 

komunikace, lobování a poradenství (Kotler, 2007, s. 889). Pro public relations je 

charakteristická důvěryhodnost – PR pracovníci se snaží udržovat trvalé dobré vztahy, 

které prospějí reputaci společnosti, produktu či osoby. K tomu je využíváno mnoho 

nástrojů, z nichž nejvíce rozšířené jsou tiskové zprávy. Ty se týkají často produktů, ale 

také událostí, na kterých společnost participuje. Dále jsou to články, brožury a tiskové 

materiály vůbec. Nákladnějším, za to účinnějším nástrojem jsou eventy, večírky, 

tematické akce na posílení povědomí o značce, konference, semináře atp. V neposlední 

řadě se společnost zviditelňuje také díky sponzoringu.  

 

Výhody: 

 Důvěryhodnost. Lidé věří PR aktivitám více než reklamě. PR články jsou 

autentičtější než reklamní.  

 Relativně levná forma. Eventy jsou nákladnější, ale jejich frekvence nebývá tak 

častá. 

 Značka nebo osoba je díky PR neustále v povědomí.  

 

Nevýhody: 

 Některé nástroje PR jsou vnímány negativně, např. lobbing. 

 Jde o budování dlouhodobých vztahů a dobrého jména, proto výsledek není 

viditelný hned.   
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Sponzoring 

Sponzoring bývá někdy řazen mezi nástroje public relations a jeho význam v posledních 

letech stále roste. Tato forma komunikace je založena na principu služby a protislužby 

(Vysekalová, 2012, s. 24). Ze strany sponzora dochází k finanční či hmotné podpoře 

určité činnosti či osoby. Protislužbou je pak zviditelnění a tedy přispění k dosažení 

marketingových cílů, např. zlepšení image, posílení povědomí o značce. U některých 

činností se však protislužba neočekává, např. charita, zdravotnictví. Sponzoring 

se nejvíce váže na sportovní a kulturní akce. 

 

Event marketing 

Úzce s ním je provázaný event marketing (organizování událostí). Podstatou event 

marketingu je vyvolat zážitek emocionální povahy s cílem získat pozornost a zájem 

cílové skupiny v rámci komunikace firmy (Vysekalová, Mikeš, 2010, s. 145). 

Od sponzoringu se liší tím, že bývá spojován pouze s jednou značkou. V případě 

sponzoringu přispěvovatel nemusí být jediný, a tudíž jeho jméno (logo) může mezi 

ostatními snadno zaniknout. Event marketing navíc apeluje na emoční stránku člověka, 

možnost vyzkoušet si produkt, poskytuje mu zážitek, zábavu. Tyto osobnější 

a záživnější aktivity zvyšují loajalitu zákazníků ke značce a tím roste efektivita 

kampaně.    

 

1.4. Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje se skládá z účinných krátkodobých pobídek, které mají 

povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby (Kotler, 2007, 880). Tyto pobídky mají 

za úkol okamžité zvýšení prodeje. Motivují zákazníka nakoupit výrobek okamžitě, 

na rozdíl od reklamy, která nás nejprve seznamuje s novým produktem a předkládá nám 

důvody, proč si ho koupit. Hlavními nástroji podpory prodeje jsou ochutnávky, slevy, 

cenově výhodná balení, soutěže, vzorky či kupony. K tomu je také často využívána 

instalace POP (point–of-purchase) prostředků.  

 

Výhody: 

 Upoutá pozornost, zvyšuje se viditelnost produktu.  

 Rychlá zpětná vazba – vidíme, zda se produkt prodává více nebo ne. 
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 Silná motivace k nákupu – na výhodná balení a slevy zákazníci slyší. 

 Efektivita je snadno měřitelná. 

 

Nevýhody: 

 V případě samplingu (rozdávání vzorků) je podpora prodeje nákladná. 

 Účinky jsou pouze krátkodobé. 

 

1.5. Přímý marketing (Direct marketing) 

 

Direct marketingem rozumíme přímou komunikaci prodávajících s pečlivě 

vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a zároveň 

budovat dlouhodobé vztahy. (Kotler, 2007, s. 928). Nejdůležitější je pro přímý 

marketing kvalitní a podrobná databáze. Nabídky lze modifikovat podle dostupných 

informací o zákazníkovi a cílit tak na úzké segmenty. Komunikace mezi zadavatelem 

a adresátem je uskutečňována poštou, telefonicky, online, prostřednictvím televizního 

a rozhlasového vysílání nebo e-mailem. Tím, že je nabídka personalizovaná, obvykle 

vyvolá u zákazníka okamžitou reakci a posiluje vztah ke značce.  

 

Výhody: 

 Efektivní zacílení – cílová skupina je jasně vymezená. 

 Relativně nízké náklady. 

 Efektivita je snadno měřitelná. 

 Možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

 Sdělení je neveřejné – adresováno konkrétním osobám.  

 

Nevýhody: 

 Závislost na dobře vypracovaných aktualizovaných databázích. 

 Možnost ignorování nástrojů přímého marketingu – e-maily jdou do spamu, 

telefonické hovory mohou být pro zákazníky nepříjemné, zdržující.  

 Díky zaměření se na jednotlivce má menší dosah na celkovou veřejnost. 
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2. Stručný historický vývoj značky BMW 

 
Jak už to bývá zvykem, žádné začátky nejsou jednoduché. Jinak tomu nebylo 

ani u zrodu značky BMW, i když není úplně jednoduché stanovit, kdy přesně tento zrod 

nastal. Většina lidí ví, že v BMW měli co do činění s letadly, ale jen málokdo je 

informovaný o tom, jak to ve skutečnosti bylo.  

V roce 1913 konstruktér Karl Friedrich Rapp založil firmu Rapp - Motorenwerke 

nedaleko Mnichova a začal vyrábět vlastní letadlové motory. I přes nemalé problémy 

se mu v roce 1916 podařilo získat kontrakt na dodání 25 velkých letadlových motorů 

Prusku a Rakousku - Uhersku. V důsledku pokračujících nesnází a vysoké 

nespolehlivosti motorů, je začal Karl Friedrich Rapp nakupovat z továrny Gustava Otty, 

která se taktéž zabývala výrobou letadel. Během několika následujících měsíců došlo 

ke sloučení zmíněných dvou podniků, tehdy ještě pod názvem „Bayerische Flugzeug - 

Werke“, tedy BFW. Franz-Josef Popp, tehdejší ředitel závodu, který zajištoval všechny 

vojenské kontrakty, přeměnil název společnosti na „Bayerische Motoren – Werke“, 

konečně nám známé BMW. Znak BMW představuje rotující vrtuli, čímž je navždy 

ukotven původ ve výrobě letadlových motorů, jeho modro-bílé zpracování zase 

odkazuje na bavorskou vlajku (BMWDrives, online). Než z továrny vyjel první 

skutečný automobil, uběhlo ještě pár let. Po válce Spojenci zakázali Němcům vyrábět 

motory do letadel, proto i BMW muselo své úsilí směřovat jinam. Začali se zabývat 

výrobou brzdových systémů do železničních vagónů, lodních motorů a nově také 

motocyklů, se kterými zaznamenali velké úspěchy (BMW Group Classic, online). 

Přelomovým se stal rok 1928. Tehdy pod licencí britské automobilky Austin 

Motor vyrobili v BMW první automobil pod názvem Dixi 3/15. Nadále ho vylepšovali 

a v roce 1929 šlo do prodeje jako první BMW 3/13 PS DA 2 (Obr. 2). O čtyři roky 

později si začali v BMW navrhovat auta zcela sami bez cizích licencí a mohli se tak 

pustit do výroby naplno. Počáteční nadšení však trvalo pouze do konce II. světové 

války. Nejen, že v BMW pod zákazem Spojenců nemohli produkovat, ale nebyli 

by toho zřejmě ani schopní kvůli značně zdemolovaným a rozebraným továrnám. První 

poválečný automobil opustil brány mnichovského závodu v roce 1951 (BMW Group 

Classic, online).  
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Obr. 2 BMW 3/15 PS DA 2 – historicky první vůz BMW 

 

 

Zdroj: BMW 3/15 PS DA 2 (1929-1932). MyAutoWorld: Where the Cars are the Stars [online]. [cit. 

2016-03-24]. Dostupné z: http://myautoworld.com/BMW/history/1929/3-15ps-da2/3-15ps-da2.html 

 

Začali nanovo. Zanedlouho se však opět objevily problémy. Z trvajících těžkých 

finančních ztrát v sektoru luxusních limuzín je měla zachránit fúze 

se společností Daimler – Benz. Avšak akcionáři, odbory i zaměstnanci přesvědčili 

většinového podílníka Herberta Quandta, že BMW má budoucnost. Pod vlivem 

odhodlání a vytrvalosti odmítl na poslední chvíli nabídku ke spolupráci s Daimler-Benz 

a navýšil v BMW svůj podíl akcií (BMWDrives, online). Pomalu, ale jistě 

se z mnichovské automobilky stával jeden z největších hráčů v automobilovém 

průmyslu. Díky spojení dokonalého designu, vysoké kvality a všeobecně známé 

německé důkladnosti se těšili nebývalému zájmu. Poptávka stoupala strmě vzhůru 

až na čísla, která nebyli schopni v dosavadních podmínkách vyrobit. Z tohoto důvodu 

byly zbudovány nové továrny nejen na území Německa. S výrobou expandovali 

do USA, Afriky a také Číny. Mimo jiné odkoupili značku MINI a po dlouhých 

vyjednáváních s konkurenčním Volkswagenem se jim podařilo v roce 2003 získat také 

značku luxusní flotily Rolls – Royce Motor Cars (BMW Group Classic, online). 

V České republice má společnost zastoupení pod názvem BMW Group Česká 

republika.  
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Obr. 3 Logo značky BMW, MINI, Rolls-Royce 

 

Zdroj: BOERIU, Horatiu. BMW Group sells more vehicles in March than ever before [online]. 2011 [cit. 

2016-02-26]. Dostupné z: http://www.bmwblog.com/2011/04/08/bmw-group-sells-more-vehicles-in-

march-than-ever-before/ 

 

 

7. března BMW oslavilo sté výročí založení společnosti. Při této příležitosti byla 

otevřena nová budova v Mnichově, kde BMW původně zahájilo svou činnost. Za účasti 

novinářů z celého světa byl v mnichovské olympijské hale představen koncepční vůz 

nazvaný BMW Vision Next 100 (PressClub Česká republika, online).  

 I v České republice bude kladen větší důraz na sté výročí automobilky. Plánuje 

se zaměření na budoucnost, což bude k vidění v rámci Mezinárodní filmového festivalu 

Karlovy Vary. Se samostatným eventem se však napočítá (Interní informace BMW 

Group ČR).  

 

Obr. 4 BMW Vision Next 100 koncept 

 

Zdroj: BMW Group: Brand Vision. BMW Group [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

https://www.bmwgroup.com/en/next100/brandvisions.html 
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3. Značka BMW na českém trhu 
 

 BMW Group AG zaujímá se svým portfoliem více segmentů. Primárně se jedná 

o prémiové vozy značky BMW a MINI a motocyklovou divizi BMW Motorrad. Mezi 

luxusní řadíme značku Rolls-Royce, která v dubnu 2016 otevřela za přítomnosti 

zástupců z Velké Británie první pražský showroom (Rolls-Royce Club, online). Dále 

se však budu zabývat jen vozy BMW. V České republice je najdeme od roku 1992, kdy 

se prvním autorizovaným prodejcem stal Invelt s.r.o, který je dodnes největším 

a nejúspěšnějším distributorem na českém trhu (Invelt, online). V současné době 

najdeme v České republice 14 autorizovaných prodejců (tabulka 1). Na poli prémiových 

vozů se značce BMW v Česku mimořádně daří. Od roku 2012 je BMW nejúspěšnější 

prémiovou značkou na českém trhu. Současně se posunula na 11. příčku mezi všemi 

značkami na našem trhu (Invelt, online). Rok od roku prodeje stoupají a s touto vidinou 

chtějí pokračovat i do budoucna. Jejich jedinečnost tkví v kombinaci kvalitního 

zpracování, spolehlivosti, nejnovějších technologiích a dokonalém designu. Jejich 

portfolio obsahuje 11 řad (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X, M, Z, i). Každý model v různých 

variacích a úpravách s odlišnými typy motoru. Výjimkou nejsou ani vozy upravené 

na zakázku. Prémiovost této značky se odráží i ve stylu jejich komunikace, která je 

unifikovaná ve všech mediatypech.  

 

Tabulka 1 Autorizovaní prodejci BMW v České republice 

ACR auto, a.s. České Budějovice 

Auto Grál s.r.o. Ústí nad Labem 

Bychl Auto, a.s. Vestec 

CarTec  Liberec, Olomouc, Praha 

CarTec Group spol. s.r.o. Moravská Ostrava 

DyCom Group, s.r.o. Karlovy Vary 

Invelt s.r.o. Praha, Plzeň 

Renocar a.s. Praha, Brno 

STRATOS AUTO spol. s.r.o. Hradec Králové 

Synot Auto a.s. Zlín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě informací z www.bmw.cz , cit. 14. 4. 2016 

http://www.bmw.cz/
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3.1. Cílová skupina 

 

S postupem času a přibývající konkurencí se cílová skupina u BMW mírně 

proměnila. Bylo zažité, že si BMW mohli dovolit jen lidé z nejvyšší a vyšší 

socioekonomické třídy. To v zásadě platí dodnes, ale jen u vyšších modelových řad. 

Naopak se BMW snaží hlásat, že jejich auta nejsou až tak nedosažitelná, jak si veřejnost 

může myslet. Proto vznikla řada 1 a 2, kde auta nezačínají na částce milion korun a výš, 

ale třeba pět set tisíc, což už je pro mnohé dostupnější. A i kdyby nebylo, BMW přišlo 

na český trh s nabídkou operativního leasingu – v Německu je to dlouho zavedený 

a dobře fungující systém, u nás teprve začíná. Jde v podstatě o to, že měsíčně platíme 

za automobil nájem. Nesplácíme žádnou půjčku, takže auto nám nikdy nebude patřit. 

Až se nám omrzí, zkrátka ho můžeme vyměnit za nové. Mimo to jsou v měsíčních 

poplatcích zaúčtovány veškeré servisní kontroly, výměny kol či olejů, pojištění 

a podobně. V BMW Group ČR tuto službu označili heslem „RADOST NA DOSAH“, 

čímž chtějí apelovat na potenciální zákazníky, že BMW už není nesplnitelný sen 

(Radost na dosah, online).   

Každá modelová řada má tedy svou vlastní cílovou skupinu. Pro konkrétnější 

vysvětlení ji rozdělím do tří částí. 

 

1. Lidé ve věku 25-35 let, mnohdy čerství absolventi vysokých škol. Mají styl, jsou 

moderní, otevření, rádi se baví, ale po dokončení školy většinou nemají dostatek peněz, 

aby si pořídili drahé auto. Nástupní plat v první práci není nijak závratný. Jsou to proto 

většinou mladí lidé, kteří pochází z dobře situovaných rodin a na auto jim přispějí 

rodiče. Jsou mezi nimi však i takoví, co si vlastní pílí a pracovitostí na vůz našetří sami. 

Ve většině případů se také jedná o mladé rodiny, které hledají bezpečnost 

a spolehlivost. Jde většinou o modely z řady 1 a 2. Zde je vidět rozdíl oproti Německu. 

Tam jsou modely z řady 1 a 2 cíleny na vysokoškolské studenty, kteří v práci při škole 

nebo i po ní, mají dostatečně vysoké příjmy na to, aby si pořídili BMW sami.  

 

2. Mezi 30-40 lety jsou lidé, kteří mají dobré zaměstnání s vyššími příjmy a rádi 

se obklopují drahým a značkovým zbožím. Jsou sebevědomí, kreativní, ambiciózní 

a spíše kariéristi. Jsou společenští a vzdělaní. Jsou mezi nimi takoví, co se zajímají 

o životní prostředí a volí auta s čistě elektrickým pohonem. Buď se jedná o single muže, 

nebo o rodiny s dětmi. Většinou si vybírají modely z řady 3, 5, X3, X5, X6, i3.    
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3. Nejvyšší řady si vybírají lidé mezi 35-60 lety. Jsou vysoce vzdělaní, inteligentní, 

zastávají důležité pozice nebo jsou ve věku, kdy už si jen užívají nabytý majetek.  

V životě toho mnoho dokázali a kladou důraz na vyšší standard. Mají rádi jistoty, 

komfort, eleganci. Svým vozem dávají najevo svou výjimečnost a váženost. Vybírají 

si modely z řady 5, 5GT, 7 nebo speciální úpravy M.  

 

 Potenciálními zákazníky BMW jsou tedy lidé mezi 25-60 lety. Zastoupení mužů 

převažuje nad ženami. Jsou vzdělaní, pracující, mají vyšší příjmy, zajímají 

se o technologie a design. Klíčová je pro ně spolehlivost, kvalita a bezpečnost. Cílová 

skupina se s dobou liší jen málo. Spíše BMW se snaží upravovat nabídky, aby si jejich 

vozy mohl dovolit téměř každý.  

3.2. Analýza konkurence 

 

 Ačkoliv je BMW od roku 2005 ve vedoucí pozici v počtu celosvětově prodaných 

automobilů, jeho němečtí rivalové dělají vše proto, aby ho na tomto vrcholu vystřídali 

(Auto, online). Není jimi nikdo jiný než Audi a Mercedes-Benz.  Do stejné kategorie 

prémiových vozů dále spadá Volvo, Infiniti, Lexus, Jaguar, Porsche, Land Rover 

a další. Za přímé konkurenty BMW však považujeme pouze Audi a Marcedes-Benz, 

jelikož nabízí typově podobná vozidla a zaměřují se na stejnou cílovou skupinu.  

 

Audi  

 

Obr. 5 Logo Audi 

 

Zdroj: All car brands list. All car brands list [online]. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 

http://www.allcarbrandslist.com/german-car-logos/ 
 

 Automobilka z německého Ingolstadtu byla založena v roce 1909 Augustem 

Horchem a znak čtyř kruhů symbolizuje sloučené výrobce automobilů (Audi, Wanderer, 
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DKW a Horch). Audi je součástí skupiny Volkswagen Group a zahrnuje pod sebe také 

luxusní italskou značku Lamborghini (Audi, online).  

 Stejně jako BMW i Audi se snaží propagovat své vozy s pohonem všech čtyř kol 

prostřednictvím zimních sportů. Od roku 2014 je oficiálním partnerem Svazu lyžařů 

České republiky a podporuje tak úspěšné české reprezentanty. Dále je také partnerem 

lyžařského střediska Špindlerův Mlýn, kde bývá také expozice a testování vozů quattro 

(Audi, online).  

 Jejich slogan zní „Náskok díky technice“, čímž chtějí klást důraz na technologie, 

které automobilka při výrobě používá. V České republice zastává v prodejích hned 

druhé místo za BMW, celosvětově ji ale za rok 2015 Mercedes-Benz předběhl (Auto, 

online). Oproti BMW a Mercedesu má náskok v segmentu fleetových vozů. Společnosti 

často odebírají pro své zaměstnance vozy z koncernu VW. Pro níže postavené využívají 

vozů Škoda či Volkswagen, pro top management Audi.   

 

Mercedes-Benz 

 

Obr. 6 Logo Mercedes-Benz 

 

Zdroj: All car brands list. All car brands list [online]. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 

http://www.allcarbrandslist.com/german-car-logos/ 
 

 Automobilka založena v roce 1886, tehdy ještě pod jiným názvem, Mercedes-

Benz jak ho známe dnes, se z něj stal v roce 1926, kdy došlo ke sloučení Daimler 

Motoren Gesellschaft a Benz & Cie. Ve znaku mají všeobecně známou trojcípou 

hvězdu, která představuje zemi – vodu – vzduch a je obkroužená vavřínovým věncem 

(Mercedes-Benz, online). Jejich sloganem je „The best or nothing“, v překladu 

„To nejlepší nebo nic“. Dávají tím najevo svou výjimečnost a jedinečnost. Z trojice 

BMW-Audi-Mercedes-Benz nabízí Mercedes finančně nejnákladnější vozy, proto 

značka může být vnímána exkluzivněji než zbylé dvě zmiňované.  
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 V roce 2015 navíc značka přišla v rámci své marketingové strategie „Best 

Customer Experience“ s kampaní „She’s Mercedes“ mířenou na ženy. Podstatou je 

představit modely Mercedes-Benz jako vysoce atraktivní, reprezentativní a vhodné pro 

ženy. Ve společnosti Mercedes-Benz si totiž uvědomují, že ženy ovlivňují a následně 

rozhodují většinu nákupů. Navíc se stále více etablují do vrcholového managementu 

a představují tak nejrychleji rostoucí zákaznickou skupinu (Mercedes-Benz, online). 

 

Z grafu můžeme vyčíst počty registrovaných vozidel BMW a konkurentů na českém 

trhu od roku 2010 do 2015. Tendence navýšení prodejů je zřejmá u všech automobilek, 

vidíme tedy, že český trh posiluje. BMW však potvrzuje pozici lídra na trhu, i když jsou 

jeho němečtí konkurenti těsně v závěsu. „Rok 2015 byl nejúspěšnější v celé historii své 

značky a jde o pátý rekordní rok v řadě. V roce 2015 BMW Group dodala svým 

zákazníkům 2 247 485 vozidel značek BMW, MINI a Rolls-Royce, což je meziroční 

zvýšení o 6,1 %.“(PressClub Česká republika, online).  

 

Graf 1 Přehled registrovaných vozidel BMW, Audi, Mercedes-Benz v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě dat ze Svazu dovozců automobilů. Dostupné na 

http://portal.sda-cia.cz/stat.php?p#str=prehled  

http://portal.sda-cia.cz/stat.php?p%23str=prehled
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4. Marketingová komunikace značky BMW 
  

Jak jsem již uvedla, BMW je jedním z největších hráčů na trhu s automobily. 

Počty prodaných aut každoročně narůstají a cíle mnichovské automobilky se i nadále 

zvětšují. Nahrává jim také fakt, že téměř každý touží mít „bavoráka“ ve své garáži. 

I přesto, že by se jejich auta možná prodávala sama, jelikož největší propagaci jim dělají 

samotní zákazníci, v BMW nenechávají nic náhodě. Propracované reklamní kampaně, 

billboardy či PR aktivity jsou toho dokladem. Dodržení a důraz na jejich heslo „Radost 

z jízdy“, v originálu „Freude am Fahren“ lze zaznamenat v každé marketingové 

činnosti. Je to způsobeno také tím, že marketing je částečně řízen centrálně z Mnichova. 

Poskytuje jakýsi vzor, ostatní trhy si z něj adaptují, co potřebují (Interní informace 

BMW Group ČR). Emoce jsou však tím hlavním, co chtějí v člověku vyvolat. 

I na oficiálních webových stránkách se dočteme, že radost by nás měla vždy překvapit 

a v BMW dělají vše proto, abychom zažívali radost z jízdy každý den (BMW, online). 

Zdůrazňují, že každé svezení má být spojeno se zážitkem, adrenalinem, má v nás 

vyvolat vášeň a touhu řídit BMW a cítit se přitom výjimečně.  Proto jsou marketingové 

strategie v BMW Group napříč protkány aktivitami, které v lidech vzbuzují emoce. 

Společnost BMW AG
1
 je navíc vedena lidmi, kteří z hloubi duše ví, že srdcem a duší 

jejich značky je vždy a za každých okolností jedna věc, a tou je již zmíněná radost 

z jízdy (Kiley, 2004, s. 48). 

 

Co se týká rozdělení investic do jednotlivých mediatypů, jsou vyznačeny 

v tabulce níže (tabulka 2). Televize je velmi drahá, proto je klíčovým médiem internet. 

Občas se však stává, že centrála z Mnichova pošle na konci roku peníze, které BMW 

Group ČR může využít na reklamní kampaň. Využívá levnější období po Vánocích. 

Jako příklad lze uvést HbbTV reklamu, která běžela na českých obrazovkách v lednu 

a věnuji se ji v kapitole „televizní reklama“ (Interní informace BMW Group ČR). 

                                                 
1
 BMW AG – AG je zkratka Aktiengesellschaft, obdoba české akciové společnosti.  
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Tabulka 2 Orientační procentuální rozdělení do mediatypů 

 

Televize 8 % 

Print 32 % 

OOH 8 % 

Online 42 % 

Rozhlas 10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě interních informací BMW ČR. Původní e-mail přikládám 

v příloze. 

4.1. Osobní prodej   

 

Tento marketingový nástroj je pro prodej vozů naprosto klíčový. Přímý kontakt 

se zákazníkem hraje nejdůležitější roli a závisí na něm prodejní úspěchy jednotlivých 

distributorů. BMW si na pozice prodejců vozů pečlivě vybírá schopné a vysoce 

kvalifikované uchazeče. Důraz není kladen pouze na prodej nových vozů koncovým 

zákazníkům, ale jde především o zvýšení prodejů tzv. fleetových vozů. Jedná 

se o zaměření na prodej vozového parku pro celé podniky, hotely, vládní a zákonodárné 

orgány apod. Je zde samozřejmě potenciál velkého zisku. Ačkoliv má BMW v tomto 

směru velké konkurenty, na tuto oblast se zaměřují a chtějí se v ní zlepšit. Doposud 

však nedisponují tak pestrou škálou modelů, které by byly vhodnou alternativou pro 

různé segmenty jako třeba koncern Volkswagen (Interní informace BMW Group ČR). 

Velká část českých institucí chce projevit svou nacionální stránku, a tak jsou hojně 

využívány modely Škoda Superb. Mimo nových a fleetových vozů nabízí také prodej 

ojetých automobilů, které však splňují parametry definované standardy BMW AG. 

Ačkoliv je tento segment zaměřen na jinou cílovou skupinu, stále se jedná o zachovalé 

vozy ve vyšší cenové kategorii. Bez rozdílu na to, jestli klient vyhlíží po novém 

či ojetém voze, nepřestávají s ním jednat jako s výjimečným člověkem, kterému chtějí 

zprostředkovat neopakovatelný zážitek. Prodejce přizpůsobí nabídku podle požadavků 

a potřeb klienta, opakovaně se mu věnuje v průběhu až několika měsíců, než se pevně 

rozhodne o koupi.  
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4.2. Reklama  

 

Jak jsem již zmínila v úvodu, BMW má takovou základnu fanoušků, 

že by reklama snad ani nebyla potřeba. Já to vnímám jako nutné doplnění úspěšného 

komunikačního mixu, avšak musím uznat, že reklama tvoří nedílnou součást 

marketingových strategií téměř každého podniku. BMW využívá reklamy v tisku, 

televizi, rádiu, outdooru i na internetu.  

V rámci Corporate Identity vypadají reklamy všude stejně. Centrála z Mnichova 

poskytne vizuály, nebo v případě printu například 8 snímků, a BMW Group ČR 

si vybere, které chce použít. Není jim však přímo určováno, co mají nebo nemají dělat. 

Když vidí, že prodeje určitých modelů jsou nízké, ČR si sama rozhodne, že je bude 

komunikovat více a podpoří je. Co se týká televizní reklamy, zhruba 60 % jsou 

adaptované z centrály, 40 % vymyšlené in-house. V zásadě jde však vždy o kombinaci 

(Interní informace BMW Group ČR). 

 

4.2.1. Tisková reklama 

Tato forma reklamy je po online komunikaci nejvýraznější. Pro BMW přináší 

velkou efektivitu a také velký prostor z hlediska poskytnutí dostatečného množství 

informací pro potenciálního zákazníka.  

BMW má vlastní rozdělení titulů. První jsou klíčové – což jsou tituly s automoto 

tématikou (Autotip, auto motor a sport) a druhé doplňkové – což jsou tituly zaměřené 

na lifestyle, sport (Forbes, ELLE, Maxim, Marianne). Záleží na tom, jaký model 

se komunikuje, jaké sdělení. Vizuály do printu se z 95 % nakupují z centrální 

databanky. Obvykle se reklamy přejímají, pro český trh by bylo moc drahé realizovat 

vlastní focení (Interní informace BMW Group ČR).  

Mimoto v BMW poskytují vlastní letáky a katalogy – první tiskový materiál, 

který informuje o novém modelu a který obsahuje podrobné informace o každém 

konkrétním voze. Katalog nám nabízí detailní popisky daného modelu, včetně informací 

o možnostech příplatkové výbavy, barevného provedení a nejrůznější technické 

specifikace.  
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4.2.2. Televizní reklama 

Televizní reklama nehraje u BMW stěžejní roli, jak je tomu v případě 

dostupnějších automobilek. V BMW se zaměřují na poměrně specifickou cílovou 

skupinu, tudíž by reklama v televizi, která má zasáhnout masy, nebyla dostatečně 

účinná a hlavně je velmi nákladná. Přesto ji můžeme občas zaznamenat. Naposledy 

v lednu 2016 spustila společnost BMW Group ČR kampaň, do které zařadila tři formáty 

hybridního vysílání (HbbTV). Jedná se interaktivní formáty typu červené tlačítko (red 

button), videospot, který běžel ve videoobsahu v pozici pre-roll (vložená video reklama 

před zvoleným programem) a menu button. Kampaň byla vysílána přibližně měsíc 

na kanálech Prima, Óčko, Barrandov aj. ze zastupitelství Media Club (MediaGuru, 

online). Hybridní vysílání je limitováno tím, že je podporováno pouze na tzv. smart 

televizích, které mají přístup k internetu. Průběžné výsledky a náhledy na jednotlivé 

formáty popisuje obrázek níže.  

 

Obr. 7 Náhledy HbbTV formátů 

 

Zdroj: Případová studie: BMW využívá tři formáty HbbTV. MediaGuru [online]. Praha: PHD, a.s., 2016 

[cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2016/02/pripadova-studie-bmw-vyuziva-tri-

formaty-hbbtv-reklamy/#.VwltVfmLTIX 

 

http://www.mediaguru.cz/2016/02/pripadova-studie-bmw-vyuziva-tri-formaty-hbbtv-reklamy/#.VwltVfmLTIX
http://www.mediaguru.cz/2016/02/pripadova-studie-bmw-vyuziva-tri-formaty-hbbtv-reklamy/#.VwltVfmLTIX
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4.2.3. Rozhlasová reklama  

V celkovém součtu komunikačních nástrojů zaujímá rozhlasová reklama pouze 

malé procento. Opět je to z důvodu nepřesného zacílení podobně jako u televizní 

reklamy. Navíc BMW představuje odvětví, u kterého je potřeba i vizuální podoba. 

Výjimečně můžeme zaslechnout rádiových spot, který však spíše upozorňuje na určitou 

blížící se speciální událost (např. testovací jízdy).  

 

4.2.4. Internetová reklama 

Stejně jako se internet stává mocnějším médiem, přímou úměrou rostou také 

investice do reklam zde umístěných. Výjimkou není ani BMW. Zde bych chtěla odlišit 

internetovou reklamu a online komunikaci, které se budu ve stručnosti věnovat níže.  

I když v případě sociálních sítí je běžnou praxí, že své příspěvky BMW podporuje 

finančně, aby se zobrazovaly častěji a zasáhly větší skupinu uživatelů. BMW zvládá 

dobře také SEO (Search Engine Optimization), kdy po zadání klíčového slova „bmw“ 

v internetovém vyhledávači google.cz, nám odkaz na oficiální webové stránky BMW 

Group ČR vyjede jako první. Pro internetovou reklamu BMW využívá prostoru webů 

jednotlivých magazínů, ve kterých inzeruje (ELLE, Marianne, Marie Claire), ale také 

webů zaměřených na auto-moto (AutoRevue, Autoweb). V době psaní této práce jsem 

zaznamenala reklamu ve formátu wide skyscraper a medium rectangle právě na webu 

AutoRevue.cz (Obr. 8) Následně při osobní schůzce s marketingovým manažerem 

Petrem Škaloudem jsem se dozvěděla, že to je z toho důvodu, že prodeje tohoto 

konkrétního modelu řady 2 Active Tourer byly v loňském roce skvělé, ale nyní nastal 

pokles. Proto se ho rozhodli podpořit v online reklamě.  

Co se týká spravování obsahu na internetu a internetové reklamy, BMW má 

na to člověka přímo v rámci jejich oddělení a další dva externí content manažery. Je 

to z důvodu stále rostoucího pohybu potenciálních zákazníků na sociálních sítích a bez 

agentury by tento nápor nestíhali zvládat (Interní informace BMW Group ČR). 
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Obr. 8 Internetový banner  

 

Zdroj: AutoRevue.cz [online]. Praha: Mladá fronta [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.autorevue.cz/ 

 

4.2.5. Outdoor reklama  

Zřídkakdy využívaný prostředek k upoutání pozornosti. S provedením 

ve formátu billboardů či bigboardů se nejčastěji setkáváme u dálnic a rychlostních 

komunikací. Ačkoliv outdoorová reklama poskytuje velkou kreativitu, BMW udává 

jasnou a ucelenou podobu, jak by jednotlivé vizuály měly v daných zemích vypadat. 

Jednotliví dealeři se od sebe snaží odlišit a tak často umisťují vlastní bannery 

na mostech (Invelt, Renocar).   

 

4.3. Public relations a eventy 

 

 Public relations může mít mnoho podob, ale vždy jde o pozitivní ovlivnění 

názoru veřejnosti směrem ke značce. Pokud zde zahrneme sponzoring a event 

marketing, platí, že BMW Group je v této oblasti vysoce angažované.  

 Po každé takové PR akci či eventu se zjišťuje, jak byla efektivní. Kolik 

zákazníků si objednalo katalog, kolik z nich si objednalo testovací jízdu či následně 

podepsalo smlouvu. Z dlouhodobého hlediska se proto tyto akce vyplácí, zejména 

xDrive Experience. Jde o to, dostat zájemce do aut, aby si ho vyzkoušeli na vlastní kůži 

(Interní informace BMW Group ČR).  

http://www.autorevue.cz/
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IBU Biathlon 

BMW se často spojuje se zimními sporty, u kterých může propagovat své 

modely s pohonem na všechna čtyři kola. Proto je také partnerem Českého svazu 

biatlonu a hlavním partnerem IBU Biathlon World Cup a IBU Biathlon World 

Championship (BMW ČR, online). Biatlonistům jsou poskytována vozidla BMW, jedná 

se však spíše o brandovou záležitost, zviditelnění se na závodech atd. (Interní informace 

BMW Group ČR).  

Obr. 9 Český svaz biatlonistů 

 

Zdroj: Svět BMW: Eventy a kooperace. BMW Česká republika [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.bmw.cz/cs/topics/fascination-bmw/events/sport/ibu_biathlon.html 

 

BMW Golf Cup International 

Jelikož se v BMW zaměřují na specifickou cílovou skupinu z řad podnikatelů, 

vrcholových manažerů či politiků, logickým vyústěním je propojení s golfem, coby 

sportem pro nejvyšší socioekonomickou třídu. Pořádají největší golfový turnaj pro 

amatérské hráče BMW Golf Cup International. Na jednotlivých turnajích mají hráči 

možnost vyzkoušet si nové vozy BMW. Z České republiky postupují vždy tři nejlepší 

hráči do světového finále. Pro golf nabízí v BMW také kompletní vybavení, včetně 

kolekce oblečení, obrandovaných golfových míčků a další příslušenství, které je 

k vidění po čas celé tour (BMW ČR, online).  
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

 Prémiové vozy nejsou spojeny jen se sportovními událostmi. BMW je partnerem 

jedné z nejvýznamnějších českých kulturních akcí, kterou je Mezinárodní filmový 

festival Karlovy Vary. BMW zapůjčuje flotilu svých vozů pro přepravu významných 

hostů z letiště až přímo na festival a pro další příležitosti. Na místě je také expozice, kde 

je možnost prohlédnout si vždy nejnovější modely, případně si dohodnout zkušební 

jízdu. V roce 2016 bude expozice zaměřena na budoucnost v rámci oslav 100 let značky 

BMW pod názvem „Next 100“. Obdobná spolupráce je také v případě Mezinárodního 

hudebního festivalu v Českém Krumlově (BMW ČR, online).  

 

Pec pod Sněžkou & xDrive Experience 

 BMW je oficiálním partnerem tohoto krkonošského střediska ze zcela zřejmého 

důvodu. Každý rok zde probíhá po dobu tří týdnů akce pod názvem xDrive Experience. 

Je zde vybudována tzv. xDrive Village, kde si zájemci mohou vyzkoušet modely BMW 

s pohonem všech čtyř kol v autentických podmínkách. Zúčastnit se může každý, kdo je 

držitelem řidičského průkazu, starší 18 let a kdo se zaregistruje na konkrétní termín. 

Jedná se zhruba o půldenní akci, při které si účastníci vyzkouší vozy zcela zdarma. 

Poznají, jak se automobil s inteligentním pohonem všech čtyř kol ovládá ve zhoršených 

podmínkách na sněhu a ledu, ale také si vyzkouší překonat nejrůznějších překážky 

na speciálně upravené trati (PressClub Česká republika, online).  

Obr. 10 xDrive Ewperience 

 

Zdroj:  Svět BMW: Eventy a kooperace. BMW Česká republika [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.bmw.cz/cs/topics/fascination-bmw/events/pec_pod_snezkou/overview.html 
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4.4. Podpora prodeje  

 

 Mohlo by se zdát, že v segmentu automobilů podpory prodeje nijak využít nelze. 

Což je do jisté míry pravda. Těžko se setkáme s akcí 1+1 zdarma nebo větší balení 

za cenu menšího. Konkurence je však neúprosná a český trh také. V dnešní době je již 

běžnou praxí, že BMW Group musí poskytovat nejrůznější cenová zvýhodnění. Buďto 

vozu samotného nebo nabízí jednotlivé pakety či příplatkové výbavy za speciální cenu 

(Interní informace BMW Group ČR). BMW se alespoň snaží nepodsouvat slevy 

laciným způsobem, ale jejich komunikace je vždy v souladu s Corporate Identity 

a s tím, jak jednotně značka působí na veřejnosti.  

 

4.5. Online komunikace 

 

 Online komunikace je pro BMW stěžejním nástrojem k oslovování a získávání 

potenciálních zákazníků. Děje se tak jednak prostřednictvím oficiálních stránek 

http://www.bmw.cz/cs/index.html, jednak pomocí sociálních sítí, kde má BMW velkou 

fanouškovskou základnu. Na Facebooku mají k dubnu 2016 přes 170 000 fanoušků, 

na Instagramu přes 12 000 sledujících a nezaostávají ani na Twitteru či Pinterestu. 

Mimo to spolupracují s bloggery a jinými influencery, jelikož si v BMW uvědomují, 

že v dnešní době mají velkou moc a vliv v ovlivňování svých fanoušků.  Všechny 

sociální sítě jsou velmi dobře propojeny a vzájemně spolu korespondují. BMW 

zachovává identitu sdělení a stylu, takže online komunikace působí čistě a jednotně.  

 

http://www.bmw.cz/cs/index.html


   

 

28 

  

5. Vlastní dotazníkové šetření  
 

Součástí praktické části je také kvantitativní a kvalitativní výzkum. Prvně 

zmiňovaný byl zaměřený na fanoušky a převážně majitele vozů BMW. Kvalitativní 

výzkum formou hloubkového rozhovoru probíhal s pěti majiteli vozů BMW a je 

přiložen v příloze. Cílem bylo dojít k potvrzení nebo vyvrácení stanovené hypotézy. 

 

5.1. Kvantitativní výzkum 

 

 Kvantitativní výzkum formou dotazníku byl realizován prostřednictvím Google 

docs. Byl zaměřený na fanoušky BMW, z nichž většina byla také majiteli BMW. 

Dotazník obsahoval 22 otázek a byl sdílen prostřednictvím odkazu na celkem pěti 

fanouškovských skupinách BMW na Facebooku. Časové rozpětí bylo od poloviny 

března do poloviny dubna. Celkem se mi podařilo získat odpovědi od 451 respondentů, 

z čehož vyplývá ochota fanoušků BMW pomoci v oblasti, která se jich přímo týká. 

Zaznamenala jsem také reakce, kdy několik respondentů žádalo o přeposlání výsledků 

výzkumu nebo i celé bakalářské práce. Na začátku dotazníkového šetření byla 

stanovena hypotéza: Fanouškovská základna BMW v České republice je natolik 

silná, že není potřeba k prodeji aut žádné reklamy. Dotazník slouží k vyvrácení nebo 

potvrzení této hypotézy, kdy respondenti vyjadřovali svoji náklonnost či ignoraci vůči 

značce BMW. Zároveň zjišťuje také vnímání značky BMW na českém trhu. Kompletní 

seznam a znění otázek uvádím v příloze.  

Graf 2 Vlastníte vůz BMW? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Jak můžeme vyčíst z grafu, celkem 400 respondentů vlastní vůz BMW, což představuje 

téměř 90 %. 29 z nich vlastnilo vůz v minulosti a pouhých 22 není majiteli vozu.  
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Graf 3 Plánujete pořízení vozu BMW? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

V tomto grafu se číselné hodnoty v porovnání s prvním grafem trochu rozchází. U první 

otázky odpovědělo 400 lidí, že vůz již vlastní, kdežto tady pouhých 314. Může to být 

myšleno však také tak, že BMW sice vlastní, ale výhledově plánují pořízení druhého 

vozu BMW.  

Graf 4 Jaké kritérium je pro Vás při koupi vozu nejdůležitější? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

U čtvrté otázky je evidentní, že kvalita a výkon motoru je pro řidiče rozhodující faktor. 

Následuje design automobilu, značka a další. Mezi ostatní odpovědi, kdy respondenti 

měli možnost se sami vyjádřit, padla nejčastěji hesla jako poměr cena/výkon, technický 

stav či jízdní vlastnosti. 

Graf 5 Proč jste si vybral/a vůz značky BMW?  

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 
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Graf číslo 5 potvrdil výsledky vyplývající z předcházejícího grafu. Lidé si kupují BMW, 

protože je považují za kvalitní a vzhledově atraktivní. Výsledky obou jsou velmi těsné. 

Jako třetí zvolili výkon a výbavu. Jelikož měli respondenti možnost výběru z více 

odpovědí, často to byla kombinace prvních tří zmiňovaných. V ostatních odpovědích 

nejčastěji psali, že se jedná o srdeční záležitost či splněný sen.   

Graf 6 Jaká synonyma vás napadají ve spojení se značkou BMW? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Zde se potvrdilo heslo BMW, kdy přes 90 % dotazovaných uvedlo, že jako první 

asociace je napadá radost, zážitek z jízdy. Často to byla také kombinace více hesel 

a někteří respondenti dokonce uvedli všechny možnosti.  

Graf 7 Jako vlastníci či fanoušci vozů BMW, zajímáte se o značku jako takovou 

více do hloubky?  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 
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Zde se projevuje loajalita ke značce a fakt, že majitelé BMW nejsou jen povrchní 

fanoušci, ale opravdu se zajímají o to, co předcházelo úspěchům jejich lovebrand. 

Považuji to za velmi pozitivní v rámci budování vztahu ke značce. Mezi jinými 

odpověďmi bylo nejčastěji zmíněno, že se zajímají pouze o veterány nebo o vozy 

s rokem výroby do 2007.  

Graf 8 Účastníte se srazů BMW? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

258 respondentů se účastní srazů BMW, což není z celkového počtu nijak zásadní číslo, 

ale pořád je to více než polovina.  

Graf 9 Jaké značky považujete za přímé konkurenty? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Výsledky potvrdily všeobecně známý fakt, kdy 377 respondentů označilo Mercedes-

Benz za hlavního konkurenta BMW. 283 odpovědí pak padlo na Audi a mezi ostatními 

bylo hojně zmiňováno, že BMW nemá konkurenci. Potvrzuje to stoprocentní oddanost 

ke značce.  
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Graf 10 Pokud budete kupovat auto, bylo by to (opět) BMW? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

I v tomto případě je zde loajalita respondentů zřejmá. Přes 93 % by si koupilo jako příští 

auto BMW. Odkazuje to jen k faktu, že BMW disponuje silou, jakou žádná jiná 

automobilka nemá - věrná fanouškovská základna.  

Graf 11 Co pro vás značka BMW znamená? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Z důvodu nedostatečných možností aplikace Google docs, co se týká zobrazení 

odpovědí, přikládám níže možné odpovědi. 

1. Vlastním BMW, ale nemá pro mě hlubší význam. Kdyby na to přišlo, klidně bych si koupil/a 

auto jakékoliv jiné značky. 47 odpovědí, 10,4 % 

2. Je to otázka přesvědčení a vztahu k BMW. Stojím si za tím a jinou značku bych nekoupil/a. 

204 odpovědí, 45,3 % 

3. 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. 192 odpovědí, 

42,7 % 

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

zkušenosti. 177 odpovědí, 39,3 % 

5. Jiná odpověď. 27 odpovědí, 6 % 
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Pro 204 respondentů je BMW otázka přesvědčení a nikdy by nekoupili jinou značku. 

Velice podobnou odpovědí, ale ještě více vyjadřující oddanost, je možnost 3, kdy pro 

192 respondentů je BMW životní styl. Na tuto skupinu jsou cíleny kolekce oblečení 

a nejrůznějších doplňků BMW. V dalších odpovědích se objevily názory, že starší auta 

měla duši, ale nelíbí se jim směr, jakým se BMW ubírá, kdy se z aut stává jen spotřební 

zboží.  

Graf 12 Jako majitelé BMW, cítíte se ve svém voze na silnici výjimečně?  

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Přes 80 % dotazovaných se těší na každý ujetý kilometr ve svém autě. V poznámkách 

bylo často uvedeno, že se cítí normálně jako v každém jiném voze prémiové značky 

nebo že se cítí dobře, bezpečně, ale ne povýšeně.  

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

pod Sněžkou? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Aktivita, na kterou BMW sází nejvíce, se mezi fanoušky objevila jako téměř 

nevyužívaná. Přesto se xDrive Experience dlouhodobě vyplácí a účastní se jí mnoho 

lidí. Z toho můžu vyvodit, že účastníci spadají do jiné cílové skupiny, než mezi kterými 

jsem prováděla výzkum.  
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Graf 14 Jste spokojený s vozy BMW?  

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Drtivá většina je se svým vozem spokojena. Ti, co nejsou, často odkazují na fakt, který 

je očividný napříč celým dotazníkem – tj. starší vozidla pro ně představují větší kvalitu i 

spolehlivost. Nové modely pouze krásný design.  

Graf 15 Připadá Vám propagace značky BMW v České republice dostatečná? 

Např. jestli zaznamenáváte dostatek reklamního sdělení v televizi, na billboardech, 

v tisku atd.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 

Téměř 70 % respondentů uvedlo, že je reklamy tak akorát. Většina dotazovaných 

u položky „ostatní“ se shoduje v tom, že BMW reklamu nepotřebuje. Propagaci značce 

dělají především spotřebitelé, kteří si navzájem řeknou, co je dobré.  

 

Co se týká demografického rozdělení, 427 odpovědí bylo od mužů, 24 od žen. Není 

to nic překvapujícího, všechen automobilový průmysl cílí především na muže.  

Graf 16 Věková kategorie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 
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Co se týká věkových kategorií, působí zde faktor toho, že mladí lidé jsou více aktivní na 

internetu a sociálních sítích. V rámci společenského statusu bylo 284 respondentů 

pracujících, 82 bylo podnikatelů, 65 studentů, 7 nezaměstnaných, 2 v důchodu 

a zbylých 11 uvedlo mix jako mateřská dovolená či OSVČ.   

Jedinou nepovinnou otázkou byla výše měsíčního příjmu. Zde 110 zvolilo možnost 

od 0 – 19 000 Kč, 225 uvedlo 20 – 39 000 Kč, 62 dále 40 – 59 000 Kč, 17 respondentů 

vydělává mezi 60 – 79 000 Kč a 25 dokonce 80 000 Kč a více. Dá se z toho vyvodit, 

že náklonnost k BMW mají všichni napříč různými socioekonomickými třídami. Zřejmě 

si nemohou dovolit koupi nového modelu, ale věřím, že drtivá většina z nich si hýčká 

své starší a ojeté vozy jako nové.  

V posledním grafu vyčteme demografické rozložení respondentů. V položce „ostatní“ 

respondenti uvedli Rakousko a Německo.  

Graf 17 V jakém kraji žijete? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výzkumu 
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5.2. Shrnutí 

 

Na základě informací vyplývajících z dotazníku si dovolím tvrdit, že stanovená 

hypotéza byla víceméně potvrzena. Fanoušci jsou tak silně nakloněni a věrni značce 

BMW, že se neohlíží na žádné reklamy, jen čistě na zkušenosti mezi sebou a další 

faktory, které jsou spíše podmíněny osobním prožitkem. Tyto výsledky dokládají také 

odpovědi získané během hloubkového rozhovoru s pěti majiteli vozů BMW, který 

přikládám v příloze. Samozřejmě se nemůže jednat zcela o objektivní názor, jelikož 

byly dotazníky cíleny na fanoušky značky. Je spousta lidí, kteří si nekupují BMW kvůli 

emocím a radosti z jízdy, ale čistě kvůli jízdním vlastnostem, které však poskytují také 

konkurující prémiová vozidla. Uvědomuji si však také, že fanoušci BMW, kteří 

odpovídali na můj dotazník, často nebyli vlastníci nových modelů a na základě 

odpovědí na otázku týkající se výše měsíčního příjmu, si většina z nich auto za dva 

miliony korun zřejmě jen tak nepořídí.  I tak však přestavují potenciální zákazníky 

v oblasti operativního leasingu či koupě nižších tříd.  

 

Co se týká porovnání marketingové komunikace BMW mezi zkoumanými lety, 

rozdíl mezi 2015 a 2016 není nijak markantní. Spíše z dlouhodobějšího hlediska 

se dá zobecnit. Čím dál více se zaměřují na digitální komunikaci, která se stala jejich 

hlavním médiem. Postupně se také zaměřují na komunikaci v rámci jednotlivých 

sociálních sítí prostřednictvím influencerů (bloggeři, youtubeři, instagrameři). V roce 

2016 začali v BMW využívat nových způsobů komunikace, například HbbTV. Obecně 

se jejich komunikace vyvíjí společně s tím, jak se vyvíjí trendy v konzumaci médií 

jejich cílové skupiny, jaké nové technologie využitelné pro marketingovou komunikaci 

vznikají atd.  
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Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci značky 

BMW na českém trhu a v zásadě dojít k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, kterou 

jsem si na začátku své práce stanovila. Co se týká závěrečného shrnutí propagace, 

BMW je velice angažované v zimních sportech a vůbec se značka často ukazuje 

na eventech. Kromě internetové reklamy, která je na vrcholu, co se týká investic 

do ní a efektivnosti, je sponzoring další důležitou součástí. Následuje tisk, rozhlas 

a v pozadí zaostává televizní a OOH reklama z důvodu vysoké finanční nákladnosti.  

V průběhu psaní této práce jsem měla možnost nastudovat množství materiálů 

a osobně se setkat s marketingovým ředitelem BMW Group ČR Petrem Škaloudem, což 

pro mě bylo velkým přínosem. Měla jsem možnost nahlédnout do prostor 

marketingového oddělení v jejich sídle v Nových Butovicích a vytvořit si tak představu 

o tom, kde vznikají klíčové myšlenky pro šíření pozitivního mínění o značce BMW. 

Stále považuji BMW za naprostou špičku mezi prémiovými vozy. Dává to najevo nejen 

svými výjimečnými modely, ale také precizní a jednotnou komunikací. Nepodlézá 

lidem, neláká na akční ceny na billboardech a celkově nevyužívá laciné přístupy 

k získání zákazníků. I když se najdou nedostatky, na kterých by se dalo zapracovat, 

celkově všechna čísla ukazují, že jde o jedničku na trhu. Zároveň jsem si sama utvořila 

názor na značku BMW, který byl už před psaním velice pozitivní a po jejím dokončení 

je možná o trochu realističtější a rozhodně rozsáhlejší.  Klíčové pro mě bylo psát o 

tématu, které mě samotnou zajímá a baví. Měla jsem obavy, že během psaní a zjišťování 

množství informací si vytvořím vůči BMW averzi a pak už o něm nebudu chtít ani 

slyšet. Opak je pravdou. Má náklonnost trvá.  
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Summary 
  

The aim of my bachelor thesis was to analyse marketing communication of 

BMW in the Czech market and come to a confirmation or disproval of a hypothesis, 

which I determined in the beginning. In terms of summary of promotion BMW is highly 

involved in winter sports and have also a big visibility in others events. The most 

efficient way of promotion is via internet which is also highly financially supported. 

Sponsorship is next important part followed by the press, radio broadcast, and television 

and out-of-home promotion. The last two are the most expensive.  

I have studied lots of materials about BMW during the writing the bachelor thesis. 

However, I consider the meeting with marketing manager of BMW Group ČR Mr. Petr 

Škaloud to be the most helpful. I had an opportunity to take a look at the Department of 

Marketing in Nové Butovice and create an idea how crucial thoughts for the spread of 

positive opinion about BMW arise. I still consider BMW to be the leading edge among 

premium cars. It is obvious not only in terms of production of exceptional cars, but also 

in terms of precise and united communication. BMW does not try to impose on people, 

entice on discounts on billboards or use tawdry attitude to acquire customers. 

Regardless of shortcomings, which could be eliminated, the total figures show that 

BMW is still number one in the market. Besides, I formed an opinion on BMW, which 

was positive enough before writing the bachelor thesis. Now it is probably more 

realistic and definitely more extensive. The most important issue for me was to write 

about the subject that I am interested in. I was afraid that I would create an aversion to 

BMW during the writing and gathering tons of information. The opposite is the truth. 

My attachment lasts.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


