
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Sýkora 

 

 

 

 

 

 

Branding leteckých společností: vnímání 

značek leteckých společností na českém trhu 

generací Y 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ondřej Sýkora 

Vedoucí práce: Mgr. David Klimeš, Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2017 

 

 
  



 

Bibliografický záznam 

 

SÝKORA, Ondřej. Branding leteckých společností: vnímání značek leteckých společností 

na českém trhu generací Y. Praha, 2017. 108 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce  

Mgr. David Klimeš, Ph.D.  

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce „Branding leteckých společností: vnímání značek leteckých společností 

na českém trhu generací Y“ pojednává o brandingu v oblasti aerolinií. Teoretická část 

nejdříve aplikuje základní marketingové koncepty s cílem definovat jednotlivé atributy 

v tomto odvětví. Práce následně popisuje teorii a podstatu brandingu, přičemž se 

zaměřuje z velké části na specifické charakteristiky tohoto segmentu. Postupně jsou 

analyzovány jednotlivé aspekty – branding, positioning, segmentace, budování hodnoty 

značky a strategické řízení značky. V rámci teorie jsou prezentovány podstatné odlišnosti 

a zásadní vlastnosti důležité pro úspěšnost brandů aerolinií.  V druhé části teoretického 

bloku je definována generace Y. Kapitola vysvětluje myšlení, mediální návyky a 

specifika marketingové komunikace cílené na tuto generaci.  Ve výzkumné části se tato 

práce zabývá výzkumem vnímání značek aerolinií u české generace Y, která začíná být 

velmi podstatnou cílovou skupinou pro trh s leteckou dopravou. V rámci výzkumu je 

proveden test spontánní a podpořené znalosti značek. Výzkum také zkoumá preference 

v jednotlivých částech nabízené služby a základní informace o cestovním chování této 

generace. Stěžejní část výzkumu je zaměřena na subjektivní vnímání jednotlivých značek 

aerolinií na českém trhu. Výsledkem je vznik poziční mapy vnímání všech brandů 

aerolinií, které v České republice působí.  

 

 

 

 



 

Abstract 

The bachelor thesis “Airline Branding: Perception of Airline Brands on the Czech Market 

by Generation Y” discusses branding in the airline industry. The theoretical part firstly 

uses basic marketing concepts to define individual attributes of the industry. The work 

then describes the theory and essential principles of branding, focusing mainly on specific 

characteristics of the airline segment. Thereafter, single aspects such as branding, 

positioning, segmentation, brand equity building, and strategic brand management are 

analyzed. Within the theoretical part, significant differences and fundamental 

characteristics important for the success of airline brands are presented. In the second 

section of the theoretical part, Generation Y is defined. The chapter explains the thinking 

process of this generation, media consumption habits, and specifics of marketing 

communication targeting Generation Y. The research part examines the perception of 

airline brands by Generation Y in the Czech Republic, as this target group becomes more 

relevant and important for the air travel market. The first part researches spontaneous and 

aided recall of airline brands. Presented research also studies preferences in individual 

parts of the airline services, and analyzes the basics of travel behavior of this generation. 

The key part of research deals with the subjective perception of particular airline brands 

on the Czech market. A subjective perception map of all airline brands operating in the 

Czech Republic is presented as the result of the research work. 
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I. Úvod 

Tato bakalářská práce s názvem Branding leteckých společností: vnímání značek 

leteckých společností na českém trhu generací Y se zabývá problematikou brandingu  

v oblasti aerolinií.  

 

Neustále rostoucí trh komerční letecké dopravy přinesl nové příležitosti pro 

expanzi stávajících leteckých společností či vstup nových konkurentů. Na vysoce 

konkurenčním a saturovaném trhu se zcela homogenním produktem stoupá důležitost 

aplikace marketingových postupů, a to především dlouhodobého budování brandu. 

Vytváření přidané hodnoty a zlepšování doprovodných služeb k identickému jádru 

základního produktu je cestou k získání dobrého a stabilního postavení na trhu  

s perspektivním výhledem do budoucna. V oblasti leteckých brandů představuje důležitou 

roli loajalita a stabilní prodej služby.  

 

Cílem této práce je vysvětlit v teoretické části branding aerolinií a následně 

pomocí kvantitativního on-line výzkumu značek mezi členy generace Y zjistit vnímání 

značek jednotlivých aerolinií na českém trhu. Výsledkem této práce bude kromě 

teoretických poznatků také pomyslná mapa popisující pozice brandů aerolinií na českém 

trhu. Pro výzkum vnímání značek byla zvolena jako cílová skupina generace Y, protože 

představuje pro letecké dopravce perspektivní segment. Tito lidé, narozeni mezi lety 1980 

až 1996, začínají pravidelně sami nezávisle letecky cestovat, či zatím sami cestují jen 

krátce. Právě proto představují důležitý segment pro český trh s leteckou přepravou, a to 

především do budoucna. Tato skupina cestujících je tedy vzhledem ke stoupající kupní 

síle a zájmu o cestování relevantní cílovou skupinou napříč konkurenčním spektrem  

v České republice. 

 

Teoretická část nejdříve představuje podstatu marketingu a následně aplikuje 

marketingové myšlení v oblasti leteckých společností pomocí využití marketingového 

mixu. Stěžejní část této práce je zaměřena na branding leteckých společností. Tato část 

začíná vysvětlením konceptu brandingu a jednotlivých částí brandu. Bakalářská práce 

následně popisuje jednotlivé brandingové atributy v souvislosti s aeroliniemi. Poslední 

část teoretické části o brandingu pojednává o vytváření hodnoty brandu a o strategickém 

řízení značky. Závěr je věnován zkoumanému fenoménu – vnímání značky. 
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Druhá část teoretického bloku se zaměřuje na specifické vlastnosti zkoumané 

cílové skupiny – generace Y. Práce nejdříve definuje tuto skupinu lidí a poté ukazuje 

jejich mediální návyky a popisuje styl konzumace médií. Závěrečná část této kapitoly se 

věnuje specifikům marketingové komunikace cílené na generaci Y. 

 

Výzkumná část této práce začíná popisem zkoumaných fenoménů ve výzkumu 

vnímaní brandů aerolinií a vysvětlením postupu při přípravě dotazníkového šetření. 

Následující část definuje český trh s leteckou dopravou a uvádí seznam letišť a všech 

celoročně působících aerolinií v České republice. Poslední část výzkumného bloku se 

věnuje samotnému výzkumu, analyzuje výsledky a prezentuje výsledné závěry 

výzkumného šetření.  

 

Závěrečná část této bakalářské práce uvádí stanovené cíle, popisuje jejich splnění  

a shrnuje poznatky z teoretické části a výzkumného šetření. 
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II. Branding leteckých společností 

2.1 Marketing 

Moderní úspěšné aerolinie využívají komplexní marketingovou strategii ve všech 

oblastech své působnosti. Ve vysoce konkurenčním prostředí s velmi homogenním 

produktem, jehož jádro je zcela identické napříč celým trhem, je tvorba přidané hodnoty 

významnou konkurenční výhodou. Cílem je odlišit se od konkurenčních poskytovatelů 

letecké přepravy, což pomáhá zůstat společnostem v zisku a dále růst. Proto je marketing 

pro tyto cíle zcela zásadním manažerským přístupem.  

 

Zásadní atribut současného chápání marketingové praxe představuje idea 

uspokojování potřeb, a to zejména potřeb společenských a lidských. Marketing a s ním 

spojené metody jsou využívány v komerční i nekomerční neziskové sféře. Nicméně ve 

většině případů komerčních subjektů je kromě prvního cíle uspokojování potřeb přítomen 

i druhý zásadní cíl – generovat zisk. Uznávaný marketingový odborník Philip Kotler 

krátce vystihuje podstatu komerčního marketingu v dnešní době, marketing dle něj 

představuje „uspokojování potřeb ziskově”1.  

 

Marketing je interdisciplinárním oborem, pro který existuje široké spektrum 

odborných definic. V akademické i profesionální komerční sféře je velmi často užívána 

definice Americké marketingové asociace (AMA): „Marketing je aktivitou, souborem 

institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají 

hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost.”2 Z manažerského 

pohledu lze marketingovou praxi definovat také jako: „proces plánování a realizace 

cenové politiky, podpory a distribuce idejí, služeb a zboží s cílem tvořit a směňovat 

hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců a organizací”3. Souběžně je také důležité zmínit 

definici, jež vychází z poznatků odborníků z The Chartered Institute of Marketing: 

„Marketing je manažerský proces odpovědný za identifikaci, předvídání a uspokojování 

                                                 
1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 35. 

ISBN 978-80-247-4150-5. 
2 Definition of Marketing. American Marketing Association [online]. Chicago, 2017 [cit. 2017-01-23]. 

Dostupné z: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
3 HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 60. ISBN 978-80-246-3075-5. 

 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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zákaznických požadavků se ziskem.”4 Součástí komerčního marketingu a s ním pojícího 

se marketingového managementu je tedy i komplexní soubor činností, které zahrnují 

vývoj produktů, management cenové politiky, distribuční strategie, prodej a komunikační 

aktivity na podporu prodeje produktů.5 

 

2. 2 Marketingový mix  

S aplikací marketingu v komerční sféře také souvisí marketingový mix. Tradiční 

marketingová koncepce pracuje s tzv. „4P” – produkt, cena, distribuce a komunikační 

aktivity.6 Z pohledu zákazníka lze tyto části marketingového mixu vyjádřit pomocí teorie 

„4C”7 – hodnota pro zákazníka, cena, pohodlí (ve smyslu dostupnosti) a komunikace.8 9 

Nicméně nové trendy a měnící se tržní prostředí směřuje k novějším teoriím „5P”10 či 

„7P”, které k tradičnímu konceptu přidávají ještě vliv lidí na straně firem a zákazníků, 

(zejména v oblasti služeb)11, fyzické prostředí, ve kterém se obchod a výroba odehrává, 

a proces.12 

 

2. 3 Marketing aerolinií 

Marketing umožňuje aeroliniím připravit se na změny, očekávat a předvídat 

změnu potřeb zákazníků.13 Pomocí tradičního konceptu marketingového mixu 4P lze 

představit vlastnosti marketingu aerolinií, který se oproti ostatním komerčním produktům 

odlišuje výraznými specifiky. 

 

                                                 
4 THE CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING. A brief summary of marketing and how it works 

[online]. 2015 [cit. 2017-01-23]. Dostupné z: https://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf 
5 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, s. 107. ISBN 80-251-0228-9. 
6 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013, s. 152. ISBN 978-80-247-4208-3. 
7 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010, s. 

16-17. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8. 
8 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. s. 152. 
9 TRUČKA, Jaroslav. Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 

Brno: BizBooks, 2013, s. 33-60. ISBN 978-80-265-0054-4. 
10 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. s. 16-17. 
11 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

Praha: Oeconomica, 2009. s. 16. ISBN 978-80-245-1520-5. 
12 THE CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING. A brief summary of marketing and how it works 

[online]. 2015 [cit. 2017-01-23]. Dostupné z: https://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf 
13 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s. 1. ISBN 

978-0-7546-4819-2. 

https://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf
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První P – produkt – má v případě letecké přepravy charakter poskytnutí přepravy 

pasažérů, případně zboží. Prodej letenky může znamenat poskytnutí pouze jednoho letu, 

případně se poskytovaná přeprava může skládat ze dvou či více letů. Nicméně prodávaná 

služba je i v těchto případech identická.  

 

Jádro nabízeného produktu představuje přesun pasažéra. Přestože se liší nabídka 

služeb od nízkonákladových aerolinií po prémiové, základní produkt je stejný – jedná se  

o nabídku přepravy. Služba se liší teprve na úrovni vlastního produktu – pohodlí při 

cestování, nabízené občerstvení, doplňkové služby v ceně produktu, přeprava zavazadel, 

design letadel a název značky. Na třetí úrovni produktu – rozšířený produkt – lze hovořit 

o přidaných vlastnostech produktů. V tomto případě se jedná o způsob nákupu letenek, 

možnosti odbavení, případnou dobu čekání při přestupu, možnost refundace a změny letu, 

věrnostní programy, centrum péče o zákazníky, renomé značky a další nehmotné 

benefity.14  

 

Marketingové postupy lze aplikovat na úrovni vlastního produktu, na úrovni 

přidaných benefitů produktu a na úrovni přidaných vlastností ke koupi letenky. Jádro 

produktu v současné době měnit v podstatě nelze kvůli rozsáhlým regulacím a pravidlům 

pro komerční přepravu osob.15 

 

Druhé P reprezentuje cenu, ta se v rámci cenové politiky aerolinií z velké části 

odvíjí od positioningu značky. Nicméně základním přístupem dnes již téměř všech 

komerčních poskytovatelů letecké přepravy je takzvaný „yield management”. S touto 

cenovou strategií se pojí „dynamic pricing”.16 Tato metoda určování ceny funguje na bázi 

balancování nabídky a poptávky, kdy při nízké poptávce po konkrétním letu aerolinie 

snižují cenu, a naopak při vysoké poptávce ceny zvyšují.17  

 

                                                 
14 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 

Praha: Grada, 2007. s. 615-617. ISBN 9788024715452. 
15 European Commission. European Civil Aviation Handbook: Part I. Regulations and Directives 

[online]. 2017 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu 
16 DONOVAN, Anthony. W. Yield Management in the Airline Industry. Journal of Aviation/Aerospace 

Education & Research, 14(3). 2015. Dostupné z: http://commons.erau.edu/jaaer/vol14/iss3/9 
17 MCAFEE, R. Preston a Vera TE VELDE. Dynamic pricing in the airline industry [online]. Elsevier, 

2006 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://mcafee.cc/Papers/PDF/DynamicPriceDiscrimination.pdf 

 

http://ec.europa.eu/
http://commons.erau.edu/jaaer/vol14/iss3/9
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Zpravidla je pro zákazníky výhodnější nakupovat s předstihem, jelikož s blížícím 

se datem odletu a naplněnější kapacitou letadla se cena zvyšuje. Určování ceny se kromě 

data nákupu odvíjí také od sezóny v daném roce (státní svátky, prázdniny, sezóna 

dovolených) v různých destinacích –  tyto věci ovlivňují vytíženost aerolinií, a tím pádem 

také i výslednou cenu.18 19  

 

Cena nabízené přepravní služby se skládá ze tří faktorů – základní ceny letu, 

palivového příplatku a letištní taxy. K těmto nákladům je navíc u některých společností 

připočítáván poplatek za platbu kartou on-line. 

 

Třetí P – distribuce produktu, v tomto případě letenek, probíhá primárně pomocí 

on-line kanálů.20 Přesto je i v dnešní době jako kanál distribuce nutné uvést fyzické 

pobočky leteckých společností, cestovní kanceláře, cestovní agentury a prodejce letenek.  

V digitálním prostředí jsou letenky prodávány pomocí systémů Sabre, Worldspan, 

Amadeus a Galileo. Tyto systémy dodávají potřebná data pro on-line prodejce letenek – 

letenkové portály a mezinárodní vyhledávače a on-line letenkové agentury.21 Při nákupu 

letenek tedy velmi často vstupuje do obchodní transakce třetí strana v podobě 

zprostředkovatelského portálu. Letenky je také možné zakoupit pomocí webových 

stránek aerolinií a zákaznického centra. 

 

Čtvrté P – komunikační aktivity ve smyslu propagace aeroliniím přinášejí 

možnost prezentovat svou nabídku pomocí různých kanálů komunikačního mixu. Tento 

mix může zahrnovat reklamu, sales promotion, direct marketing, public relations a osobní 

prodej.22 Charakter prodávané služby směřuje k tomu, že mezi efektivní kanály může 

                                                 
18 TIME. Cheapest Days to Book Flights: Does Sunday or Tuesday Have Lowest Prices? [online]. 2014 

[cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://time.com/money/3534530/when-buy-flights-cheap/ 
19 The Telegraph. Cheapest flights online: How timing affects ticketing pricing [online]. Telegraph, 2015 

[cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/money-saving-

tips/11440550/Cheapest-flights-online-How-timing-affects-ticket-pricing.html 
20 HARTEVELDT, Henry H. The Future Of Airline Distribution: A Look Ahead To 2017 [online]. 

Cambridge, MA: Atmosphere Research Group, 2012 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: 

https://www.iata.org/whatwedo/stb/Documents/future-airline-distribution-report.pdf 
21 BILOTKACH, Volodymyr a Marija PEJCINOVSKA. Distribution of Airline Tickets: A Tale of Two 

Market Structures. SSRN Electronic Journal [online]. 2009, 5-6 [cit. 2017-01-30]. ISSN 1556-5068. 

Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/228713799_Distribution_of_Airline_Tickets_A_Tale_of_Two_

Market_Structures 
22 DAHLÉN, Micael, Fredrik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications: a brand narrative 

approach. Hoboken: Wiley, c2010. s. 6. ISBN 9780470319925. 

 

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/money-saving-tips/11440550/Cheapest-flights-online-How-timing-affects-ticket-pricing.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/money-saving-tips/11440550/Cheapest-flights-online-How-timing-affects-ticket-pricing.html
https://www.iata.org/whatwedo/stb/Documents/future-airline-distribution-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228713799_Distribution_of_Airline_Tickets_A_Tale_of_Two_Market_Structures
https://www.researchgate.net/publication/228713799_Distribution_of_Airline_Tickets_A_Tale_of_Two_Market_Structures
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patřit reklama, direct marketing, sales promotion a public relations. Osobní prodej 

aerolinie nenabízejí. Celkové odvětví se naopak silně digitalizuje.23 

 

2. 4 Cílová skupina 

V oblasti marketingu aerolinií je velmi specifickým atributem cílová skupina, jež 

se v závislosti na konkrétní aerolinii odvíjí především od zamýšlené segmentace. 

Segmentace se v oblasti aerolinií přímo pojí s typem cestujícího (business či volnočasové 

cestování)24, příjmem cílové skupiny a s oblastí působnosti aerolinií.  

 

Let je možné zakoupit ve více třídách, nejčastěji ekonomická, business a první 

třída. Stephen Shaw tvrdí: „Při plánování produktu jsou téměř všechny aerolinie omezeny 

tím, že momentálně na palubách letadel existují pouze dvě nebo tři úrovně služeb.”25  

 

Cílovou skupinu26 však nelze určit pouze na základě příjmu a geografické poloze, 

jelikož cílová skupina silně souvisí s positioningem značky. 27  Největší výzvu pro 

maximalizaci zisku a naplnění letů při plánování marketingové strategie a komunikačních 

kampaní představuje složení potenciálních zákazníků. Již z podstaty nabízeného produktu 

je zjevné, že společnosti musí aktivně aplikovat marketing na mezinárodní úrovni28, 

jelikož činnost aerolinií se odehrává v mezinárodním měřítku. Největším specifikem 

marketingu aerolinií je však právě diverzita pasažérů, ke kterým je třeba komunikovat  

a podle regionálních odlišností optimalizovat kampaně. „Různé země světa, dokonce  

i když spolu sousedí, se mohou ve svém ekonomickém, kulturním a politickém uspořádání 

dramaticky lišit.” 29  Regionální specifika zahrnují jazykové odlišnosti, náboženské  

a kulturní zvyklosti a legislativní úpravu v každé zemi. Toto diverzifikované složení je 

                                                 
23 From Digital Strategy to Airline Strategy in A Digital World. Accenture [online]. [cit. 2017-01-30]. 

Dostupné z: https://www.accenture.com/cz-en/make-digital-connection-digital-strategy-airline-strategy 
24 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s. 15-18. ISBN 

978-0-7546-4819-2. 
25 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. s. 23-24. 
26 Tato práce se ve výzkumné části zabývá cílovou skupinou spadající do takzvané generace Y, která 

začíná aktivně cestovat bez asistence cestovních kanceláří a agentur. 
27 Podrobněji popsáno v podkapitole Positioning značky 
28 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

Praha: Oeconomica, 2009. s. 17-18. ISBN 978-80-245-1520-5. 
29 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 

Praha: Grada, 2007. s. 479. ISBN 9788024715452. 

 

https://www.accenture.com/cz-en/make-digital-connection-digital-strategy-airline-strategy
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velkým faktorem při optimalizaci nabízených služeb, tvorbě reklamních kampaní  

a celkové komunikaci leteckých brandů. Výše zmíněný autor Shaw popisuje 

problematiku s unifikovanou segmentací a globálním brandingem: „Globální branding  

a unifikované koncepty služeb v letectví se dostávají do konfliktu s výraznými odlišnostmi 

v požadavcích, které se objevují mezi různými kulturami.”30  

 

2. 5 Teoretické vymezení brandingu a jednotlivých atributů 

Pojem brand vychází ze skandinávské kultury ze slova „brandr”, které znamená 

oheň. Pomocí ohně byly vypalovány značky výrobce na vyrobený produkt.31  Původ 

brandingu se také pojí se značkováním dobytka za účelem výrazu vlastnictví.32 Nicméně 

již původní význam slova naznačuje, že brand (nejbližší český ekvivalent je slovo značka) 

slouží k identifikaci a rozpoznání zboží a jeho původu.  V dnešní době mají brandy však 

mnohem významnější roli než jen označovat zboží. 

 

V současné době se globální trh vyznačuje „nadměrnou kapacitou, rychlým 

nárůstem médií a zvýšenou fragmentací spotřebních trhů, tradiční kanály a metody 

komunikace čelí výzvám a ztrácejí sílu – konzumní pasivita se vyvinula v interaktivitu”.33 

Vývojem kromě médií a trhů také prochází technologie, mění se životnost produktů, 

s čímž přichází změna konzumních návyků a „demarkační hranice konkurence je těžké 

rozlišit”.34 Podle autorů Aufreitera, Elzingy a Gordona brandy v dnešní době „ztrácí svou 

rozlišnost” 35 a stávají se tak pouhými komoditami. V době vysoce saturovaných  

a fragmentovaných trhů silné a úspěšné letecké brandy vytvářejí dlouhodobé a hluboké 

vztahy se zákazníky. Tyto vztahy přinášejí aeroliniím loajalitu zákazníků, pro které má 

daný brand v životě určitý význam. Zmíněné vztahy mají oboustranný interaktivní 

charakter, což vytváří příležitost pro aplikaci marketingové komunikace.  

                                                 
30 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s. 26. ISBN 

978-0-7546-4819-2. 
31 Mark Ritson on branding: Norse fire smokes out bland brands. Campaign [online]. Haymarket Media 

Group, 2006 [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://www.campaignlive.co.uk/article/534969/mark-ritson-

branding-norse-fire-smokes-bland-brands?src_site=marketingmagazine 
32 DAHLÉN, Michael, Frederik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications. Reprinted. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2008. s. 195. ISBN 978-047-0319-925. 
33 DAHLÉN, Michael, Frederik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications. s. 197. 
34 DAHLÉN, Michael, Frederik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications. s. 195. 
35 AUFREITER, Nora A., ELZINGA David a Jonathan W. GORDON. Better branding. McKinsey 

Quarterly 4 (2003): s. 28-39. 

 

http://www.campaignlive.co.uk/article/534969/mark-ritson-branding-norse-fire-smokes-bland-brands?src_site=marketingmagazine
http://www.campaignlive.co.uk/article/534969/mark-ritson-branding-norse-fire-smokes-bland-brands?src_site=marketingmagazine
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Základní idea brandingu a jeho užití v komerčním prostředí je vytváření přidané 

hodnoty k produktu či službě nad rámec základní užitné funkce.36 37 

 

Další funkcí brandingu je positioning 38  – snaha o unikátní odlišení nabídky  

a brandu od konkurence. Konzistentní brandy také pomáhají integrovat a sjednocovat 

veškerou komunikaci dané společnosti – zajišťují jednotný styl.39 Na základě toho poté 

lidé dokáží komunikační snahy přiřadit ke konkrétnímu brandu.  

 

2. 6 Prvky brandu 

Dle Slovníku marketingu Marka N. Clementeho je brand: „Kombinace symbolů, 

slov nebo designu, které odlišují produkt určité firmy od výrobků jiných společností.”40 

Zároveň také brand vytváří asociace v myslích spotřebitelů a potenciálních zákazníků.41 

Tato představa může být vyvolána při kontaktu se značkou či jejími prvky. Značka se dle 

Patricka De Pelsmackera a spoluautorů skládá z těchto částí: „jméno, symbol, barva, 

design a jejich kombinace”42. Mezi prvky a identity tvořící značku řadí Philip Kotler také 

„názvy, webové adresy, loga, symboly, postavy, reklamní tváře, slogany, znělky, balení  

a označení”43. V oblasti aerolinií zákazník potkává téměř veškeré tyto prvky brandu 

během celého procesu od vyhledání letenky až po vlastní let. 

 

Manažerské řízení a rozvoj značky se nazývá „branding”. Tato činnost zahrnuje 

„vytváření jména, znaku, symbolu, designu produktu a synergické působení těchto 

součástí na spotřebitele”.44 Jak již bylo zmíněno, cílem úspěšného brandingu je tedy  

                                                 
36 DAHLÉN, Michael, Frederik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications. Reprinted. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2008. s. 195. ISBN 978-047-0319-925. 
37 KAPFERER, Jean-Noël. Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 

2. ed., reprint. London: Kogan Page, 2000. s. 142-143. ISBN 07-494-2069-3. 
38 Podrobněji popsáno v podkapitole Positioning značky 
39 DAHLÉN, Michael, Frederik LANGE a Terry SMITH. Marketing communications. s. 197. 
40 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, s. 354. ISBN 80-251-0228-9. 
41 HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 25. ISBN 978-80-246-3075-5. 
42 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. 

Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). s. 59. ISBN 80-247-0254-1. 
43 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

287. ISBN 978-80-247-4150-5. 
44 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012, s. 38. ISBN 978-80-247-4354-7. 

 



 

 

12 

i tvorba jisté přidané hodnoty k produktům, proto je výběr základních prvků leteckého 

brandu zásadní.  

 

Výběr prvků značky není náhodný, nýbrž má reprezentovat cílené konkrétní 

hodnoty a vlastnosti. Tyto prvky by dle Philipa Kotlera měly být vybírány s cílem přinášet 

co největší hodnotu pro daný brand.45 Tato hodnota spočívá v tom, že zvolené prvky 

vzbuzují u lidí určité pocity a lidé si na základě vyvolaných emocí utváří postoj a vztah 

ke konkrétní aerolinii. Lidé mohou vnímat samotnou značku určitým způsobem, aniž by 

byli v přímém kontaktu s produktem, například při zahlédnutí loga, obalu či reklamy. 

Také z toho důvodu jsou často jednotlivé prvky značek (brand elements) chráněny 

ochrannou známkou 46 , jelikož samotný brand a jeho prvky představují velkou část 

hodnoty firmy.47 

 

2. 7 Hodnota brandu 

Dle Davida A. Aakera se hodnota brandu (brand equity) skládá ze čtyř hlavních 

částí – povědomí o jménu značky, loajalita ke značce, vnímaná kvalita a asociace spojené 

se značkou. Autor zmiňuje také pátou část hodnoty, jež představují další vlastnictví pojící 

se značkou například ve formě konkurenční výhody v podobě patentů či ochranných 

známek.48 Všechny tyto faktory společně vytváří hodnotu daného brandu.  Pro firmy lze 

tuto hodnotu vyjádřit i finančně, pro zákazníky v podobě jednotlivců i právnických osob 

ale tato hodnota spočívá především v důvěře či dalších emocích. Finanční hodnota brandu 

úzce souvisí s její mentální hodnotou pro zákazníky. „Branding vytváří mentální struktury 

pomáhající spotřebitelům utřídit si znalosti o výrobcích nebo službách způsobem, který 

usnadňuje jejich pozdější rozhodování, a tím přináší hodnotu firmě.”49  

 

Hodnota značky, kterou lze vyjádřit pomocí finančních nástrojů, dále spočívá ve 

vizuálních, zvukových a dalších prvcích, které lidé mohou vnímat. Důležité je ovšem 

                                                 
45 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

288. ISBN 978-80-247-4150-5. 
46 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. s. 288. 
47 Marketing: What are brands for? The Economist [online]. The Economist Newspaper Limited, 2014 

[cit. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/business/21614150-brands-are-most-

valuable-assets-many-companies-possess-no-one-agrees-how-much-they 
48 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. s. 8-9. ISBN 

978-184-9830-409. 
49 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

280. ISBN 978-80-247-4150-5. 

http://www.economist.com/news/business/21614150-brands-are-most-valuable-assets-many-companies-possess-no-one-agrees-how-much-they
http://www.economist.com/news/business/21614150-brands-are-most-valuable-assets-many-companies-possess-no-one-agrees-how-much-they


 

 

13 

zmínit, že finanční hodnotu vytváří výše zmíněných pět kategorií, tedy povědomí o jménu 

značky, loajalita ke značce, vnímaná kvalita, asociace spojené se značkou a vlastnictví 

pojící se značkou, nikoliv samostatné vizuální prvky značek. S jednotlivými prvky brandu 

je ale možné obchodovat formou prodeje, partnerství či leasingu. Tento jev se často 

vyskytuje právě v letectví, kdy dochází k partnerstvím či fúzím společností, případně ke 

spojením v různých aliancích.50 Právě v těchto případech je hodnota značek přenášena 

pomocí jednotlivých prvků. 

 

2. 8 Povědomí o brandu 

V rámci konkurenčního prostředí s mnoha značkami marketéři hovoří  

o takzvaném povědomí o brandu (brand awareness). Povědomí o brandu vypovídá o tom, 

jak silnou pozici daný brand má v myslích konzumentů. „Pokud by byla mysl spotřebitelů 

plná mentálních billboardů a každý z nich by představoval jeden brand, poté by se 

povědomí o brandu promítalo do velikosti těchto billboardů.”51  Povědomí o brandu 

svědčí o jeho síle a vitálnosti, zároveň také reprezentuje velkou část hodnoty značky. Toto 

povědomí v myslích spotřebitelů znamená pro brand konkurenční výhodu, jelikož 

povědomí o značce při nákupním procesu zvyšuje pocit „známého” a lidé mají tendenci 

při nákupním procesu zejména levnějšího zboží upřednostnit známou značku. Zejména 

při nákupech produktů dražší kategorie tato tendence záleží na výraznosti a viditelnosti 

dané značky a od toho se odvíjející schopnosti vybavit si ji ve správný čas nákupního 

procesu.52    

 

Povědomí o brandu je možné měřit pomocí několika metod – rozpoznání značky, 

vybavení si značky a „top of mind” značky.53 Systém měření rozpoznání značky vypovídá 

o předchozím kontaktu s brandem nehledě na místo či formu kontaktu. Vybavení si 

značky při zmínce produktové kategorie ukazuje sílu a pozici brandu v rámci určité 

kategorie. Pokud je brand rozpoznán, avšak spotřebitelé si na něj nevzpomenou bez 

                                                 
50 Podrobněji popsáno v části Specifika brandingu leteckých společností 
51 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010.  s. 10. ISBN 

978-184-9830-409. 
52 MCLOUGHLIN, Damien a DAVID A. AAKER. Strategic market management: global perspectives. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2010. s. 176-177. ISBN 978-047-0689-752. 
53 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010.  s. 10-15. ISBN 

978-184-9830-409. 
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nápovědy, jedná se o značky, které se nacházejí na jistém „hřbitově” značek, jak uvádí 

Aaker.54 Tyto značky si zákazníci nevybaví při nákupním procesu. Metoda top of mind 

ukazuje nejsilnější brand v dané oblasti, jelikož představuje první značku, na kterou si 

lidé vzpomenou při zmínění určité kategorie. 

 

2. 9 Loajalita k brandu 

Loajalita zákazníků k brandu je dalším klíčovým faktorem určujícím jeho 

celkovou hodnotu. Zákaznická loajalita se dle Kellera projevuje v podobě emocionální 

vazby na brand (kognitivní loajalita) a také lze pozorovat behaviorální loajalitu, kterou 

lze posuzovat podle „opakovaných nákupů a koupeného množství či podílu v dané 

kategorii, pod kterou brand spadá”.55  

 

Autoři McLoughlin a Aaker v rámci loajality zákazníků k brandu hovoří  

o ustálené „zákaznické základně”56. Tato základna dle autorů preferuje konkrétní značku 

či nemá potřebu značku měnit z několika důvodů – spokojenost se značkou a produktem, 

preference či výdaje spojené s přechodem k jiné značce.57 

 

V oblasti brandingu aerolinií je situace opačná, nicméně funguje na podobném 

principu jako zmíněná myšlenka autorů McLoughlina a Aakera. Letecké společnosti 

nabízejí věrnostní programy, pomocí kterých zákazníci získávají bonusy a slevy pomocí 

nasbíraných bodů (většinou letecké míle). Z dlouhodobého hlediska tedy loajální 

zákazníci získávají bonusy a slevy, pokud zůstávají u jedné letecké aliance, případně 

pouze společnosti. 

 

 

 

                                                 
54 AAKER, A David. Building strong brands. s. 14. ISBN 978-184-9830-409. 
55 KELLER, Kevin Lane. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 

4th ed. Boston: Pearson, c2013. s. 120. ISBN 978-013-2664-257. 
56 MCLOUGHLIN, Damien a DAVID A. AAKER. Strategic market management: global perspectives. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2010. s. 177. ISBN 978-047-0689-752. 
57 MCLOUGHLIN, Damien a DAVID A. AAKER. Strategic market management: global perspectives. s. 

178. 
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2. 10 Vnímaná kvalita brandu 

Vnímaná kvalita je faktorem brandu, který patří mezi základní atributy celkového 

vnímání značky u zákazníků, a tím se odráží i na její celkové hodnotě. Nicméně je nutno 

podotknout, že zákazníci neposuzují reálnou kvalitu produktů (tedy i značky) vždy zcela 

kvalifikovaným a objektivním pohledem.58  

 

Vnímaná kvalita brandu také určuje pomyslnou oblast, do které určitý brand na 

trhu spadá a vymezuje i jeho konkurenci, jež spadá do stejné kategorii kvality. Vnímaná 

kvalita z velké části také formuje možnosti positioningu značky a cenovou strategii.  

David A. Aaker také uvádí, že vnímaná kvalita je jediným přímým faktorem, který 

prokazatelně „pohání finanční výkonnost”.59 V oblasti letecké přepravy lze rozlišit tři 

kategorie vnímané kvality – nízkonákladoví dopravci, klasické aerolinie a prémioví 

dopravci. 

 

2. 11 Specifika brandingu leteckých společností 

Jak již bylo zmíněno v předešlé části, silně homogenní produkt, složitá právní 

úprava a vysoce konkurenční prostředí v leteckém businessu omezuje možnosti, jak 

modifikovat samotné jádro nabízené služby –  leteckou přepravu osob. Tento fakt přispívá 

k důležitosti silných brandů v oblasti poskytování letecké dopravy, což přináší i výrazná 

specifika. 

 

Odborník na branding aerolinií Paul S. Ross uvádí: „Letecký brand je v podstatě 

shrnutím zážitků, které pasažér má, když s určitým dopravcem letí.”60 Ve svém článku 

také tuto myšlenku spojuje s důležitostí „brand touchpoints” – tedy se všemi místy 

kontaktu s brandem. Tato místa kontaktu mohou zahrnovat „osobní postřehy a uživání, 

word of mouth, interakci s personálem společnosti, on-line či telefonní zkušenost a 

                                                 
58 ZEITHAML, Valarie A. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and 

Synthesis of Evidence. Journal of Marketing [online]. 1988, 52(3), 2- [cit. 2017-02-16]. DOI: 

10.2307/1251446. ISSN 00222429. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1251446?origin=crossref 
59 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010.  s. 17. ISBN 

978-184-9830-409. 
60 ROSS, Paul S. Building Brand Value and Influence in the Airline Industry [online]. DDB, 2009 [cit. 

2017-03-02]. Dostupné z: http://paulsross.com/assets/DDB_YP_AirlineBranding.pdf 
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platební transakci”61. Kotler vystihuje podstatu cíle dobrého brandu myšlenkou, že je 

nutné najít určitou ideu, která by brand reprezentovala. Každý bod kontaktu s brandem 

by v sobě měl tedy nést také základní myšlenku brandu, a tyto myšlenky může pocítit 

každý, kdo je s brandem v kontaktu včetně zaměstnanců a investorů.62 Tyto kontakty  

s brandem začínají u shlédnutí komunikačních kanálů aerolinií, vyhledání letu, platby, 

bonusů a věrnostních nabídek, poskytnutí informací před odletem, pokračují přes 

možnosti dopravy na letiště, odbavení, vlastního letu, jednotlivých služeb a zážitků na 

palubě až po vyzvednutí zavazadel a dalších bonusových nabídek po přistání63.  

 

Pro běžného pasažéra lze tedy každý let definovat jako komplex jednotlivých 

dílčích zkušeností s brandem, což vytváří výsledný dojem z leteckého brandu a celkový 

zážitek z cesty. Na základě těchto zkušeností a zážitků si lidé předávají zkušenosti  

a doporučení ohledně cestování. Paul S. Ross hovoří v souvislosti s leteckými brandy  

o takzvaných „informačních kaskádách”, které lze utvářet pomocí silných brandů.64 Tyto 

kaskády vycházejí ze zkušeností pasažérů, kteří se stávají médiem sdělení a doporučení 

pro další cestující. Silné letecké brandy tak vytvářejí komunitu cestujících, kteří mají  

s danou společností dobré zkušenosti. Tyto komunity lze podporovat a stimulovat 

například pomocí sponzoringu sportovních klubů či různých eventů.65 Tuto tezi je možné 

pozorovat i v praxi, kdy velmi úspěšné a prestižní aerolinie (prestiž lze objektivně 

hodnotit pomocí ratingového systému Skytrax – prémiové aerolinie, které získaly pět 

hvězd)66 sponzorují fotbalové kluby či jiná sportovní odvětví.  Pro příklad je možné uvést 

partnerství Emirates a fotbalového klubu Arsenal67 či Qatar Airways a FC Barcelona68.  

 

                                                 
61 KOTLER, Philip. Marketing management. New York: Pearson/Prentice Hall, 2009. s. 454. ISBN. 978-

027-3718-567. 
62 KOTLER, Philip. Marketing management. New York: Pearson/Prentice Hall, 2009. s. 454. ISBN. 978-

027-3718-567. 
63 To and from the airport: Emirates Online [online]. Emirates, 2017 [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: 

https://www.emirates.com/english/plan_book/to_and_from_airport/to_and_from_airport.aspx 
64 ROSS, Paul S. Building Brand Value and Influence in the Airline Industry [online]. DDB, 2009 [cit. 

2017-03-02]. Dostupné z: http://paulsross.com/assets/DDB_YP_AirlineBranding.pdf 
65 ROSS, Paul S. Building Brand Value and Influence in the Airline Industry [online]. DDB, 2009 [cit. 

2017-03-02]. Dostupné z: http://paulsross.com/assets/DDB_YP_AirlineBranding.pdf 
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67 Emirates: Arsenal FC Emirates stadium I Emirates Sponsorships [online]. Emirates, 2012 [cit. 2017-

03-02]. Dostupné z: https://www.emirates.com/english/about/emirates-

sponsorships/football/arsenal/arsenal-fc.aspx 
68 Qatar Airways: Sponsorships [online]. Qatar Airways, 2017 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: 
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Kromě partnerství a sponzoringu je u aerolinií vzhledem k relativní zátěži 

životního prostředí důležitá i společenská odpovědnost aerolinií 69  se zaměřením na 

podporu ekologických projektů70 či charitativní činnost.71 I tyto faktory nepřímo utvářejí 

dojem pasažérů z cesty, zejména v případě, kdy si cestující uvědomují vlastní 

odpovědnost vůči životnímu prostředí či společnosti, což je charakteristické zejména pro 

některé cestovatele z generace Y.72 73 

 

Letecké brandy musí být atraktivní pro svou cílovou skupinu, kterou lze vždy dělit 

na dvě části – business a volnočasoví cestující.74 75 Branding aerolinie může být více 

imponující pro jistý segment, neměl by však ignorovat ani ty, kteří do cílové skupiny 

primárně nespadají. Důležité je zmínit, že zážitek z letu – brand experience – je silně 

subjektivní a konkrétní positioning aerolinie může být sympatický i pro další segmenty. 

Z toho vyplývá, že brand aerolinie představuje pro cestující pocity a zážitky z cesty – nese 

jistou abstraktní hodnotu a představu. Tyto abstraktní představy lze často pojmenovat 

pomocí tzv. „brand promise” či sloganu letecké společnosti.  

 

Cesta s aerolinií Emirates například zákazníkům dříve umožňovala „Neustále 

objevovat”76, dnes je více kladen důraz na pohodlné dálkové lety pomocí sloganu „Hello 

tomorrow”.77 Tento brand má jasné sdělení – cestující se v pohodlí probudí zítra ve své 

destinaci, brand podporuje přání, sny a aspirace cestujících. V případě, že by letecké 

                                                 
69 Etihad Airways: Our Responsibility [online]. Etihad Airways, 2017 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: 
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https://www.emirates.com/english/environment/greener-tomorrow/greener-tomorrow.aspx 
71 British Airways: Flying Start [online]. Flying Start, 2017 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: http://www.ba-

flyingstart.com 
72 VERMEERSCH, Laura, Dale SANDERS a Greg WILLSON. Generation Y: indigenous tourism 
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brandy nereprezentovaly určitý typ zážitku a své hodnoty, cestující by poté hleděli 

striktně a pouze na cenu. Aplikace brandingu, segmentace a positioningu v leteckém 

businessu přináší možnost vyšších cen, jelikož někteří cestující dají přednost spokojenosti 

a loajalitě před nižší cenou. 

 

2. 11. 1 Aliance aerolinií 

V případech, kdy se nejedná pouze o přímý let (například napříč kontinenty), 

mohou cestující přijít do kontaktu s několika aeroliniemi během jedné cesty v rámci jedné 

koupené letenky. Žádná aerolinie neoperuje celosvětově. Aby však mohly některé 

aerolinie nabízet přepravu po celém světě, vznikly takzvané aliance aerolinií. 78 

Momentálně existují tři celosvětově působící aliance – Star, Oneworld a SkyTeam.79 

Shaw zmiňuje, že aliance aerolinií jsou jediným úspěšným vytvořením určitého typu 

master brandu, který sdružuje aerolinie jako jistou formu sub-brandů. Až na výjimky 

jednotlivé aerolinie komunikují striktně své korporátní brandy bez přítomnosti dalších 

sub-brandů a brandových rozšíření. V letectví tedy není běžným konceptem, aby 

korporátní brand na trhu měl několik sub-brandů jako je běžné například pro 

automobilové značky.80  

 

V těchto případech funguje aliance jako spojující brand pro cestují na delší cestě, 

jelikož dochází ke sdílení leteckých kódů, což znamená, že ostatní společnosti mohou 

přepravovat i cestující jiné členské aerolinie.81 82 Tato spolupráce se vztahuje i na sdílený 

check-in a ostatní služby na letištích. Pro cestující to znamená, že partnerská aerolinie 

musí dostát očekávání a kvality aerolinie, u které byly letenky zakoupeny. Tento unikátní 

partnerský vztah ve formě aliance tak vzájemně přenáší hodnoty brandů a aliance může 

v tomto vztahu fungovat podle autorů Balmera a He jako jistá forma korporátního brandu 

                                                 
78 EVANS, Nigel. Collaborative strategy: an analysis of the changing world of international airline 

alliances. Tourism Management. 2001, 22(3), 229-243. DOI: 10.1016/S0261-5177(01)00024-3. ISSN 
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79 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s. 111. ISBN 

978-0-7546-4819-2. 
80 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s.  231-232. 
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pro členské aerolinie.83 V některých případech aerolinie komunikují členství v alianci 

velmi viditelně, případně brand aliance pouze doplňuje hlavní brandy aerolinií a zůstává 

vizuálně více v pozadí. Zásadním atributem u všech leteckých aliancí je však pro 

zákazníky především sdílený systém nabídky destinací a věrnostní program, pomocí 

kterého lze sbírat bonusové míle či body a zároveň využívat bonusy u všech členů v rámci 

jednoho věrnostního programu.84  

 

2. 12 Vytváření hodnoty brandu 

Cílem brand manažerů je zvyšovat hodnotu značky pro zákazníky, a tím i její 

finanční hodnotu. Brandy aerolinek se sice vyznačují výše zmíněnými specifiky, nicméně 

lze na ně aplikovat běžné postupy budování hodnoty značky.  

 

Philip Kotler uvádí tři hlavní kategorie budování hodnoty značky. Přímé asociace 

vyvolané pomocí identit a prvků, které jsou přímo spojené se značkou a její vizuální 

podobou, představují reprezentaci hodnot samotného brandu. Dále hodnotu značky 

pomáhá vytvořit kvalita výrobků a optimalizace služeb včetně všech doprovodných 

marketingových aktivit nebo programů. Do poslední kategorie spadají asociace nepřímo 

přenášené na brand prostřednictvím ostatních prvků – osoby či geografické, kulturní  

a další asociace. 85 

 

Se zvyšujícími se preferencemi brandu spolu s povědomím o značce a jejích 

prvcích se zvyšuje i hodnota vizuálních prvků, sloganů a názvů. Sofistikované využitích 

jednotlivých brandových prvků v komunikaci i v rámci zprostředkovávání přepravních 

leteckých služeb umocňuje zážitek ze služby a vztah k brandu, čímž jeho celková hodnota 

stoupá.  

 

                                                 
83 HE, Hong-Wei a John M T BALMER. Alliance brands: Building corporate brands through strategic 
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Aerolinie implementují širokou škálu marketingových aktivit. Pro budování 

hodnoty značky je zásadní využití účinných komunikačních kanálů pro vytváření,  

a především komunikaci brandové hodnoty. Zvyšování hodnoty probíhá pomocí aplikace 

jednotlivých kanálů, přičemž primárním cílem užití těchto marketingových 

komunikačních kanálů „je sdělovat podstatu osobnosti značky a trvale udržovat 

partnerství mezi značkou a zákazníkem.”86 

 

Nejdůležitějším faktorem těchto činností je jejich synergické působení na značku. 

„Důležitým znakem marketingové komunikace pro budování značky je dlouhodobá 

konzistence.” 87  Tato konzistentní komunikační činnost přispívá k jednotě brandu  

a zvyšuje tím nejen jeho hodnotu ale i důvěryhodnost.  

 

Mezi užívané nástroje v oblasti komunikace brandu aerolinií mohou patřit 

například tradiční printové a ATL reklamní kampaně. „Jednou z hlavních rolí reklamy je 

vytvářet a udržovat hodnoty brandu.”88 K vytváření hodnoty může docházet pomocí 

komunikace objektivních přínosů nabízené letecké služby či emotivních asociací 

spojených s leteckým brandem (např. bezpečnost, pohodlí či dokonalý servis). Tyto 

principy lze aplikovat i na komunikaci on-line a na sociálních sítích, community 

management, direct marketing, sales promotion a public relations včetně výběru 

sponzoringu. 

 

V rozšířeném pojetí lze chápat budování leteckého brandu jako poskytování 

pozitivních zkušeností zákazníkům. Tyto podněty mohou pocházet také od třetích stran 

například získáním statusu oficiálních aerolinek určité země –  pomocí toho poté dochází 

ke zvýšení prestiže a asociace spojené s danou zemí se přenáší i na letecký brand. 

Příkladem této asociace může být letecký brand Etihad – národní dopravce  
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Spojených arabských emirátů89 či případy, kdy je název země přímo začleněn do brandu 

– České aerolinie90.  

 

Dalším faktorem přenesení asociací může být užití celebrity marketingu – 

„využívání celebrity k podpoře značky či v reklamní kampaní”91. Hodnotu leteckého 

brandu může zvyšovat doporučení od známé osobnosti, pokud je uvěřitelné, a výběr 

osobnosti je vhodně zvolen92 – dochází k přenesení asociací slavné osobnosti na brand. 

Příkladem může být spojení Turkish Airlines s fotbalistou Lionelem Messim  

a basketbalistou Kobe Bryantem93. 

 

2. 13 Positioning leteckého brandu 

Při rozlišování identické služby je správný positioning leteckého brandu zcela 

zásadní. Positioning brandu představuje dle Kapferera „hlavní rozdíl vytvářející 

preference na konkrétním trhu v konkrétní čas pro své produkty”.94 Jinými slovy lze 

pomocí positioningu zcela odlišit nabízenou službu oproti konkurenci a učinit ji unikátní. 

Positioning umožňuje aeroliniím zaujmout na trhu konkrétní pozici. Tuto konkrétní pozici 

určuje identita brandu, jež vyjadřuje, podobně jako identita lidských osobností, základní 

charakteristiku, podstatu, směřování, hodnoty a jeho vztahy k okolí své působnosti.95  

V rámci aerolinie mohou marketéři vytvořit tzv. brand mantru – krátký výstižný interní 

popis toho, co aerolinie cestujícím přináší. Tato mantra je poté často přetransformována 

do sloganu společnosti, který je komunikován navenek. 96  Koncept positioningu 
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umožňuje aeroliniím získat konkurenční výhodu, což je obzvláště užitečné ve vysoce 

konkurenčním prostředí.97 

 

Výsledkem úspěšného positioningu bude možné definovat konkrétní pozici na 

leteckém trhu pomocí tzv. positioning statementu – citově nezabarveného prohlášení  

o tom, pro koho jsou služby nabízeny, čím jsou odlišné a čím se vyznačují.98 Takovéto 

prohlášení také přesně vystihuje vlastnosti značky, její roli a oblast působnosti. 

„Positioning je o viditelnosti a rozpoznání toho, co produkt či služba představuje pro 

kupujícího.”99 

 

Úspěšný positioning aerolinie dle Stephena Shaw musí vzít v potaz cílení na 

business či volnočasové cestovatele, případně chce-li cílit na oba sektory. Dále úspěšný 

positioning musí zahrnovat jistý faktor bezpečnosti, nehmotných hodnot (například 

přesnost a spolehlivost) a hmotných atributů například v podobě pohodlí.100 V případě 

dobře provedeného positioningu cestující dokáží jasně popsat, co pro ně aerolinie 

znamená. „Cílem je umístit značku v myslích spotřebitelů pro maximalizaci jejích 

potenciálních přínosů pro společnost.”101 

 

2. 14 Faktory ovlivňující značku 

Historie spolu s původem brandu a dosavadními zkušenostmi s ním předurčují 

formování leteckého brandu v očích zákazníků. Pro ilustraci lze uvést příklad prémiových 

aerolinií z oblasti Perského zálivu. „Pozitivní shoda mezi zemí a produktem existuje, 

pokud je země vnímaná jako silná v dané kategorii.”102 Původ a dosavadní zkušenost 

zákazníků tyto aerolinie předurčuje ke směřování k vyšší úrovni služeb a alespoň částečně 

                                                 
97 FILL, Chris. Simply marketing communications. Harlow [u.a.]: Financial Times Prentice Hall, 2006. s. 

121. 
98 ELLIOTT, Richard H., Larry PERCY a Simon PERVAN. Strategic brand management. Third edition. 

s. 134-135. ISBN 978-019-8704-201. 
99 FILL, Chris. Simply marketing communications. Harlow [u.a.]: Financial Times Prentice Hall, 2006. s. 

121. 
100 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s.  232-235. 

ISBN 978-0-7546-4819-2. 
101 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

311-312. ISBN 978-80-247-4150-5. 
102 MOOIJ, Marieke K. de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. Fourth 

Edition. s. 37. ISBN 978-145-2257-174. 
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k vyšší ceně a spolehlivosti. Tyto aerolinie představují možnost dopravy pro náročné, 

tudíž tento faktor původu, asociací a luxusního positioningu ovlivňuje jejich 

směřování.103 Podobnou analýzu lze aplikovat na všechny kategorie, opačně například  

u evropských nízkonákladových společností, které v základní službě nenabízejí nic jiného 

než pouze přepravu osob. 

 

Bezpečnost, kvalita a spolehlivost poskytované letecké dopravy přímo vytváří 

renomé o brandu. V oblasti letectví bezpečnost představuje obzvláště důležitou roli, 

jelikož se každý cestující dle Stephena Shaw při létání alespoň částečně obává o svou 

bezpečnost.104 V rámci Evropské unie jsou standardy bezpečnosti velmi vysoké, právní 

úprava neumožňuje zanedbávat bezpečnost. 105  Přesto mohou aerolinie vykonávat 

kontroly nad rámec povinností a formovat tak image své značky pomocí atributu vysoké 

bezpečnosti.  

 

Kvalita a spolehlivost služeb jsou objektivní faktory, které formují image brandu  

u zákazníků. Tyto faktory mohou cestující porovnávat napříč nabídkou například 

prostřednictvím on-line služeb agentury Skytrax.106 

 

Dosavadní zkušenosti a reference od zákazníků se šíří dále pomocí ústního šíření 

– word of mouth. 107 Zákazníci hodnotí a předávají si navzájem zkušenosti se značkami, 

kvalitou poskytovaných služeb a celkový dojem. V současné době tato výměna 

zkušeností probíhá často u generace Y například na populárních sociálních sítích. 

Ukázkou z českého prostředí může být facebooková skupina „Cestování, spolucestování, 

cestovatelská seznamka“,108  ve které si téměř 50 tisíc členů převážně z generace Y 

                                                 
103 SAMI KASSEM, M. Services Marketing: the Arabian Gulf Experience. Journal of Services 

Marketing. 1989, 3(3), 61-71. DOI: 10.1108/EUM0000000002494. ISSN 0887-6045. Dostupné také z: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/EUM0000000002494 
104 SHAW, Stephen. Airline marketing and management. 6th ed. Aldershot: Ashgate, 2007, s.  233. ISBN 

978-0-7546-4819-2. 
105 European Commission. European Civil Aviation Handbook: Part I. Regulations and Directives 

[online]. 2017 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu 
106 Background to Skytrax Research [online]. SKYTRAX, 2017 [cit. 2017-03-17]. Dostupné z: 

http://www.airlinequality.com/skytrax-research/ 
107 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

586. ISBN 978-80-247-4150-5. 
108 Cestování, spolucestování, cestovatelská seznamka [online]. Facebook, 2017 [cit. 2017-03-20]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/spolucestovani/ 
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vyměňuje zkušenosti s cestováním a často se dotazuje na kvalitu služeb jednotlivých 

aerolinií. 

 

Marketingová komunikace má zásadní efekt na formování značky.109 Veškerá 

marketingová komunikace, utváření vztahů s veřejností pomocí aplikace PR a přirozeně 

generovaná publicita ovlivňuje formování obrazu značky u veřejnosti a zejména  

u konkrétních cílových skupin. „Firma komunikuje vším, co dělá.”110 Veškerá prezentace 

brandu tedy formuje jeho vnímání. 

 

V neposlední řadě konečná cena nabízené přepravy řadí určitou aerolinii do 

kategorie nízkonákladová, běžná a prémiová. Je důležité zmínit, že segmentace  

a positioning leteckého brandu nesouvisí pouze s cenou. Nicméně konkrétní cenová 

relace zařazuje brand aerolinie do konkrétní kategorie. 

 

2. 15 Strategické řízení značky 

Strategické řízení brandu zahrnuje složité manažerské procesy. Úspěšné řízení 

brandu vyžaduje komplexní chápání všech procesů zmíněných výše v kontextu 

dlouhodobého plánování. Vize a podstata brandu stojí dle Kapferera na úplném vrcholu 

pomyslné pyramidy strategického řízení brandu.111 Z manažerského pohledu vize určuje 

zásadní směřování brandu na vysoce saturovaném trhu poskytování letecké dopravy.  

 

„Strategické řízení brandu zahrnuje design a implementaci marketingových 

programů a aktivit s cílem budovat, měřit a spravovat hodnotu brandu.”112 Tento proces 

by měl zahrnovat vývoj a konkrétní určení brandových plánů a strategií, což vyžaduje 

plné a přesné chápání podstaty a positioningu konkrétního brandu a také vytváření 

dlouhodobých vztahů se zákazníky s důrazem na důvěru. Dále je nutné zavedení 

                                                 
109 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. 

Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). s. 89-118. ISBN 80-247-0254-1. 
110JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2009. Marketing (Grada). s. 

238. ISBN 978-802-4732-473. 
111 KAPFERER, Jean-Noël. The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. 4th ed., New ed. Philadelphia: Kogan Page, 2008. s. 33-35. ISBN 978-074-9450-854. 
112 KELLER, Kevin Lane. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand 

equity. 4th ed. Boston: Pearson, c2013. s.  58. ISBN 978-013-2664-257. 
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funkčního systému analýzy procesu vytváření brandové hodnoty (analýza 

marketingových výdajů vynaložených na marketingové aktivity brandu v souvislosti  

s finančními výsledky a hodnotou brandu).113 

 

Následné vypracování a plná integrace brandových marketingových 

komunikačních programů, v souladu s positioningem, jednotlivými prvků brandu  

a nepřímými asociacemi, umožňuje účinnou a konzistentní komunikaci brandu. „Je 

nezbytné vyvinout a implementovat dlouhodobé integrované komunikační strategie, jež 

představují hodnotu brandu cílové skupině.” 114 

 

Úspěšné řízení brandu souvisí také s měřením a nastavením správného 

kontrolního systému výkonu brandu 115  a jednotlivých brandových benchmarků 116 . 

Důkladné měření a vyhodnocování brandových atributů umožňuje manažerům na základě 

výzkumů brandu optimalizovat jednotlivé aspekty řízení značky a dlouhodobě řídit brand 

tak, aby hodnota a relevance stoupala. 

 

Udržování funkčních a silných brandů umožňuje jejich expanzi. V oblasti letecké 

dopravy má tato expanze spíše teritoriální povahu než podobu diverzifikace portfolia 

nabídky. U silných leteckých brandů může například postupem času docházet k fúzím či 

akvizicím menších společností. Pro příklad lze uvést jistou formu co-brandingu117, ke 

                                                 
113 KELLER, Kevin Lane. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand 

equity. 4th ed. Boston: Pearson, c2013. s.  58. ISBN 978-013-2664-257. 
114 GHODESWAR, Bhimrao M. Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. 

Journal of Product. 2008, 17(1), 4-12. DOI: 10.1108/10610420810856468. ISSN 1061-0421. Dostupné 

také z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/10610420810856468 
115 WEERAWARDENA, Jay, Aron O'CASS a Craig JULIAN. Does industry matter? Examining the role 

of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of 

Business Research. 2006, 59(1), 37-45. DOI: 10.1016/j.jbusres.2005.02.004. ISSN 01482963. Dostupné 

také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014829630500041X 
116 EHRENBERG, Andrew S.C., Mark D. UNCLES a Gerald J. GOODHARDT. Understanding brand 

performance measures: using Dirichlet benchmarks. Journal of Business Research. 2004, 57(12), 1307-

1325. DOI: 10.1016/j.jbusres.2002.11.001. ISSN 01482963. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0148296303001796 
117 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. s. 298. ISBN 

978-184-9830-409. 
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kterému došlo nákupem značné části akcií nízkonákladové aerolinie Niki prémiovou 

aerolinií Etihad.118 119 120 

 

2. 16 Vnímání značky 

Veškerá činnost, marketingová komunikace a aplikace výše zmíněných postupů 

řízení brandu se projevuje na straně zákazníků ve výsledném vnímání značky. Odborníci 

hovoří o „brand image” – tedy o tom, jak je brand vnímán u zákazníků.121„Brand image 

je zrcadlovým odrazem (i když nejspíše nepřesným) osobnosti brandu či produktu. Je to 

to, čemu lidé u brandu věří – jsou to myšlenky, pocity a očekávání.”122 Z toho vyplývá, 

že zákazníci nepřijímají všechny informace o brandu automaticky správně a v konkrétní 

zamýšlené podobě, nýbrž dochází k formování určitých pocitů, náhledů a názorů na 

konkrétní brand. 

 

Vysekalová a Mikeš uvádí: „Image nám jako jednotlivcům umožňuje orientaci 

tím, že nahradí znalost: žádný člověk nemůže v současné době absorbovat a znát všechno, 

co se kolem něho děje. Image ovlivňuje naše chování, vytvoříme si o firmě či značce 

určitou představu a z té potom vyvozujme rozhodnutí.”123  

 

Brand image – vnímaná podoba značky v myslích spotřebitelů – je tedy 

interpretací brandingových aktivit aerolinií, na jejichž základě si lidé utváří postoje ke 

značce. Na základě těchto postojů vzniká výsledný vztah k celému brandu. Dle Bártové 

lze hovořit o třech dimenzích tohoto vztahu: kognitivní – chápání vlastností produktu 

pomocí vlastního rozumu, afektivní – emocionální projev a konativní – projevy 

                                                 
118 Fly Niki: Premium Airline Partner Etihad Airways [online]. Niki, 2017 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

https://www.flyniki.com/en/site/landingpages/airline_information.php?cid=1&type=etihad 
119 NIKI: Etihad Airways [online]. Etihad Airways, 2017 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://www.etihad.com/en-us/about-us/eap/niki/ 
120 Air Berlin gets cash boost with Niki sale to Etihad [online]. Reuters, 2016 [cit. 2017-03-18]. Dostupné 

z: http://www.reuters.com/article/us-air-berlin-restructuring-idUSKBN13U157 
121  AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. s. 71. ISBN 

978-184-9830-409. 
122 American Marketing Association: Dictionary [online]. American Marketing Association, 2017 [cit. 

2017-03-20]. Dostupné z: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B 
123 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). s. 

97. ISBN 978-802-4727-905. 
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konkrétního chování.124 Tato trojdimenzionální percepce značky na straně zákazníka je 

tedy přímou interpretací brandingových aktivit aerolinií a dalších vlivů. 

Výsledné vnímání brandů aerolinek vytvořené na základě asociací a struktur  

v myslích lidí vede k vytvoření výsledného vztahu k aerolinii a zařazení brandu na 

konkrétní místo na pomyslné mapě aerolinií. Tato mapa může u každého jedince mít 

rozdílnou a vysoce subjektivní podobu, což je způsobeno individualitou osobnosti  

a rozdílnými sociodemografickými faktory, které mají vliv na vnímání brandu125. Každý 

jedinec si však dokáže při kontaktu s leteckým brandem vytvořit svůj subjektivní názor  

a určit, jak na něj konkrétní brand aerolinie působí a jak jej vnímá. 
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III. Marketingová komunikace cílená na generaci Y 

3. 1 Teoretická definice generace Y 

Pojem generace Y označuje lidi narozené v období od poloviny sedmdesátých let 

do poloviny devadesátých let. Konkrétní roky se u různých zdrojů liší. Například 

výzkumná agentura Nielsen uvádí, že členové generace Y byli narozeni v letech 1977 až 

1995,126 demografický profil společnosti MetLife uvádí roky 1977 až 1994127 a studie 

PwC zmiňuje roky 1980 až 1995128. Autoři marketingové knihy zaměřené na generaci Y 

Van den Bergh a Behrer s přihlédnutím na mírné odlišnosti v dostupných zdrojích zmiňují 

ve své definici roky 1980 až 1996129 – s tímto rozmezím pracuje i tato bakalářská práce. 

 

Pro západní generaci Y je typické, že již vyrůstala v relativně bohatém světě 

plném možností velkého výběru. Lidé této generace si uvědomují, že jsou vystavováni 

marketingu a komunikaci, protože vyrůstali v komerčním prostředí a byli již od brzkého 

věku obklopeni mnoha značkami. V zásadě jsou již zvyklí, že si mohou spoustu věcí 

přizpůsobit a možnost customizace běžně očekávají. V souvislosti s velkou dostupností 

technologie jsou tito lidé běžně on-line, což platí i o sdružování v on-line komunitách.130 

Linda Morton zmiňuje, že tito lidé inklinují ke značkám s jasnými a silnými hodnotami  

a nejlépe reagují na vtipné a emotivní reklamy.131 

 

Typický člen generace Y vyrůstal v rodině se staršími rodiči než generace 

babyboomers, měl možnost slyšet, že všichni mají rovnocenné příležitosti a děti se již 

                                                 
126 MILLENNIALS: MUCH DEEPER THAN THEIR FACEBOOK PAGES: Nielsen [online]. The Nielsen 

Company, 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/millennials-much-deeper-than-their-facebook-

pages.html 
127 Demographic Profile: America's Gen Y: MetLife [online]. New York: Metropolitan Life Insurance 

Company, 2013 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

https://www.metlife.com/assets/cao/mmi/publications/Profiles/mmi-gen-y-demographic-profile.pdf 
128 PwC’s NextGen: A global generational study [online]. PwC, 2013 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/pdf/pwc-nextgen-study-2013.pdf 
129 BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na 

mladou "generaci Y". Brno: BizBooks, 2012. s. 21. ISBN 80-247-0254-1. 
130 BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na 

mladou "generaci Y". s. 19-20. 
131 MORTON, Linda. Targeting generation Y. Public Relations Quarterly. Rhinebeck, 2002, 47(2), 46 - 

48. 
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stávaly účastníky diskuse při rozhodování. Tito lidé jsou dle autorů Van den Bergh  

a Behrer ve výsledku kritičtější a své nápady chtějí uskutečnit ihned.132 

 

Generace Y je vystavována několika pohledům na svět a má tedy větší smysl pro 

soužití s jinými kulturami, větší tendence k vzájemnému respektu a do jisté míry  

i k lidským právům.133 Toto prostředí umožňuje těmto lidem věřit, že vše je možné. Lidé 

z generace Y mají více finančních prostředků, než měli jejich rodiče, a proto představují 

také relativně důležitou část kupní síly, která vše očekává ihned. Studie PwC uvádí: „Pro 

mileniály je důležitá kultura pracovního místa a touží po pracovním prostředí, které klade 

důraz na týmovou práci a smysl pro komunitu.”134  

 

Podle Boston Consulting Group mileniálové cestují letecky za businessem stále 

ještě méně než předchozí generace. Businessové cesty podnikají vzhledem ke své kariérní 

pozici nejvíce na konference, vzdělávání, tréninky a jednorázové cesty za účelem rozvoje 

kariéry. Nicméně je u nich pravděpodobnější, že si připlatí za extra služby než u generace 

předešlé. Vzhledem k tomu, že necestují za businessem příliš často, bonusové programy 

využívají raději na získání letu zdarma než k upgradu služby.135 

 

Při cestách volnočasového charakteru má generace starších mileniálů tendenci 

cestovat s dětmi či ve skupině s přáteli. Naopak značná část mladší generace Y si může 

dovolit cestovat bez závazků a plánovat své lety dlouho dopředu.136 Vzhledem k tomu, že 

bývají často svobodní a bezdětní, projevují se u nich tendence k nezávislému cestování.137 

Někteří lidé z této generace se vydávají na dlouhé cesty po světě, které mohou trvat  

v některých případech i roky. Zároveň však například při studiu podnikají krátké letecké 

                                                 
132 BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na 

mladou "generaci Y". Brno: BizBooks, 2012. s. 21. ISBN 80-247-0254-1. 
133 MORTON, Linda. Targeting generation Y. Public Relations Quarterly. Rhinebeck, 2002, 47(2), 46 - 

48. 
134 PwC’s NextGen: A global generational study [online]. PwC, 2013 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/pdf/pwc-nextgen-study-2013.pdf 
135 BARTON, Christine, Julia HAYWOOD, Pranay JHUNJHUNWALA a Vikrant BHATIA. Traveling 

with Millennials. The Boston Consulting Group, 2013. [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 

https://www.bcg.com/documents/file129974.pdf 
136 BARTON, Christine, Julia HAYWOOD, Pranay JHUNJHUNWALA a Vikrant BHATIA. Traveling 

with Millennials. The Boston Consulting Group, 2013. [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 

https://www.bcg.com/documents/file129974.pdf 
137 MACHADO, Amanda. How Millennials Are Changing Travel. The Atlantic [online]. The Atlantic, 

2015, (4) [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://aimtvgroup.com/rawtravelblog/wp-

content/uploads/2015/04/HowMillennialsAreChangingTravel-TheAtlantic.pdf 
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výlety během volných chvil a prázdnin. Pro tuto generaci je typická nezávislost, chuť 

objevovat neznámé a vzdálené. 

 

3. 2 Generace Y v České republice 

V České republice bylo k 31. 12. 2015 dle dostupných údajů Českého 

statistického úřadu 10 553 843 obyvatel, z tohoto celkového počtu představovala 

generace Y 21,5 %, tedy 2 269 200 lidí.138 Značná část této generace je již ekonomicky 

aktivní a vydělává své vlastní peníze. Průměrná hrubá mzda v České republice ve čtvrtém 

kvartálu roku 2016 činila 29 320 Kč.139 Příjem a kupní síla této generace se však velmi 

liší od ostatních západních zemí. 

 

Přestože generace Y globálně vykazuje obdobné trendy, objevují se jistá 

regionální specifika. V České republice například studenti z generace Y dle výzkumu 

společnosti Universum 140  vykazují velmi rozdílné tendence při výběru zaměstnání. 

V České republice tato generace klade silný důraz na přínosnost a smysl své práce oproti 

jiným západním zemím, kde převažuje důraz na rychlý kariérní postup na vedoucí pozice. 

Oblastní manažer společnosti Universum a ředitel společnosti Studenta media Tomáš 

Rašner pro Hospodářské noviny uvedl: „Pro české studenty je důležité poslání, smysl 

práce a přátelské prostředí ve firmě.“141 Z výzkumu mezi studenty je také patrné, že 

v pracovní sféře uvítají stabilitu, jistotu, přátelské pracovní prostředí a rádi by dosáhli 

rovnováhy mezi prací a osobním životem. Naopak oproti jiným zemím je pro Českou 

republiku u této generace možné pozorovat velmi nízký důraz na nezávislost a autonomní 

práci, vedoucí postavení a řízení ostatních či vyhledávání intelektuálních výzev 

v zaměstnání. Rašner také na základě výzkumu říká: „Jsme jakési nárazníkové pásmo 

                                                 
138 ČSÚ: Věkové složení obyvatelstva - 2015 [online]. Praha: ČSÚ, 2016 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva 

139 ČSÚ: Mzdy a náklady práce [online]. Praha: ČSÚ, 2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace 

140 České studenty láká práce, která jim dává smysl [online]. Praha: Economia, 2015 [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64868520-ceske-studenty-laka-prace-ktera-jim-dava-smysl# 

141 České studenty láká práce, která jim dává smysl [online]. Praha: Economia, 2015 [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64868520-ceske-studenty-laka-prace-ktera-jim-dava-smysl# 
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mezi Východem a Západem, přičemž jsme z východního bloku jednoznačně nejvíce 

,západní’.“  

 

Podle statistik evropského projektu Generation What?142 si polovina generace Y 

v České republice myslí, že bude jejich budoucnost lepší v porovnání s životy jejich 

rodičů. Navíc 55 % respondentů zastává názor, že se v životě mohou spolehnout jen sami 

na sebe, lze tedy pozorovat jisté tendence k individuálnímu myšlení. Navíc 66 % uvedlo, 

že za problémy současné generace nemůžou předchozí generace. Podle projektu 

Generation What?143 89 % respondentů z české generace Y věří, že dnešní společnost 

přikládá příliš velký význam penězům, což potvrzuje výše uvedené informace  

o důležitých faktorech při výběru zaměstnání z výzkumu společnosti Impresum. Značná 

část české generace Y (81 %) si však myslí, že peníze a banky vládnou světu, zároveň 

však 91 % nesouhlasí s tvrzením, že by politici ztratili veškerou moc. 

 

Zmíněný projekt zkoumá napříč Evropou 148 otázek. Z analýzy odpovědí lze soudit, že 

generace Y v České republice sdílí mnohé podobné charakteristiky se západními 

vrstevníky. Jsou například přesvědčeni, že mají možnost ovlivnit svůj osud a dění kolem 

sebe. Generace Y působí velmi liberálně a objevují se tendence k toleranci. Lze tvrdit, že 

pro českou generaci Y jsou charakteristické sklony mít v životě jistoty a stabilitu na úkor 

například profesních výzev. Tito lidé však věří, že mohou mít v budoucnosti velké 

možnosti a lepší příležitosti než v minulosti.  

 

 

 

 

 

                                                 
142 Portrét Česká republika – Všechny otázky: Generation What? [online]. Upian, Yami2, 2017 [cit. 2017-

05-04]. Dostupné z: http://www.generation-what.cz/portrait/data/all 
143 Portrét Česká republika – Všechny otázky: Generation What? [online]. Upian, Yami2, 2017 [cit. 2017-

05-04]. Dostupné z: http://www.generation-what.cz/portrait/data/all 
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3. 3 Vztah generace Y k médiím a jejich konzumace 

S velkou dostupností on-line technologií souvisí také možnosti sdílet a vyměňovat 

si informace okamžitě. Generace Y vykazuje specifické návyky konzumace médií  

a užívání elektroniky, je neustále a všude připojena pomocí mobilních zařízení. 

 

Výzkumná agentura Nielsen ve své zprávě o mediálních návycích mileniálů  

v USA z roku 2016 uvádí, že tuto generaci lze dělit na tři části – závislí bezdětní dospělí 

(nejmladší část generace Y), nezávislí bezdětní dospělí a ti, kteří zakládají rodinu. Zpráva 

uvádí, že 97 % 18letých žije u někoho jiného, oproti tomu 90 % 34letých žije ve vlastním, 

z čehož 60 % již má děti.144 Tito lidé vykazují podobné návyky, nicméně lze pozorovat 

jisté rozdílnosti v souvislosti s životní fází a příjmem. 

 

Celkové statistiky pro generaci Y na základě výzkumu agentury Nielsen uvádějí, 

že 66 % využívá streamovací služby videa na vyžádání, 30 % využívá multimediální 

zařízení, 73 % vlastní notebook a 63 % tablet. Lidé generace Y v průměru denně věnují 

televizi 4 hodiny a 8 minut, z čehož 2 hodiny a 45 minut sledují televizní vysílání a hodinu  

a 23 minut využívají zařízení připojené k televizi. V užívání digitálních zařízení nejvíce 

vynikají osamostatnění bezdětní lidé z generace Y, celkově za měsíc stráví v průměru  

94 a půl hodiny užíváním technologií. V průměru celé generace Y je poté běžné věnovat 

digitálním technologiím 85 hodin a 12 minut za měsíc. Nejvíce času je v průměru měsíčně 

věnováno chytrým telefonům (45 a půl hodiny), poté počítači 27 hodin a 18 minut  

a nejméně tabletu – 12 hodin a 6 minut.145 

 

Dle kanadské studie vysokoškolských studentů z generace Y nastává konzumace 

médií u této generace ihned po probuzení. Od 11 hodin dopoledne však začíná konzumace 

médií naplno a neustává až do večera, kdy kolem 9 hodin vrcholí. Během dne tito lidé 

nejvíce konzumují digitální obsah na mobilních zařízeních či noteboocích. V průběhu dne 

                                                 
144 Facts Of Life: As They Move Through Life Stages, Millennials' Media Habits Are Different And 

Distinct [online]. The Nielsen Company, 2016 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/facts-of-life-as-they-move-through-life-stages-

millennials-media-habits-are-different.html 
145 Facts Of Life: As They Move Through Life Stages, Millennials' Media Habits Are Different And 

Distinct [online]. The Nielsen Company, 2016 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/facts-of-life-as-they-move-through-life-stages-

millennials-media-habits-are-different.html 
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poslouchají hudbu a na sledování televize si najdou čas především večer. Někteří 

účastníci výzkumu uváděli, že během 30 minut někdy využijí až 8 různých typů médií.146 

 

Obecně lze tvrdit, že digitální média jakékoliv podoby jsou pro generaci Y 

zásadní.147 Pomocí digitálních zařízení dochází ke konzumaci video obsahu, hudby, zpráv  

a literatury. S mobilitou a dříve zmíněnou tendencí sdružovat se v on-line komunitách 

také souvisí časté užívání sociálních sítí. 

 

Podle studie Harvard Institute of Politics mělo v dubnu 2015 83 % Američanů ve 

věku 18 až 29 let účet na sociální síti Facebook,  44 % na Instagramu, 39 % na Twitteru, 

34 % na Pinterestu, 33 % na Snapchatu a 15 % na Tumblr.148  Studie marketingové 

společnosti Fluent na základě dat o užívání sociálních médií uvádí, že nejužívanější 

sociální sítí je stále Facebook, který postupně následuje Instagram, YouTube, LinkedIn, 

Pinterest, Snapchat a Twitter. 149  „Tato generace vítá technologie, které jí umožňují 

vytvářet nové komunity pomocí mikroblogů, textových zpráv a budování virtuální sítě 

přátel.”150 

 

Pomocí těchto služeb generace Y sdílí své zážitky z cest, vyhledává informace  

a radí se o plánování svých cest v početných komunitách. Citace jednoho z mnoha 

opakujících se dotazů ohledně zkušeností s leteckou dopravou a konkrétními aeroliniemi 

v české cestovatelské skupině na Facebooku dobře ilustruje důležitost sociálních médií 

pro generaci Y v oblasti letecké dopravy: „Zdravím vespolek, máte někdo zkušenost se 

společností Condor? Jde mi o pohodlí a služby na delší lety do Zanzibaru (- apropos, 

máte někdo zkušenost s cestou, pobytem zde? :)) Pohodlí v letadle kvůli dítku. Či je lépe 

Emirates, Fly Dubai..? Díky a hezký večír!” 151  Konkrétní uživatel získal 4 různé 

                                                 
146 BOTTERILL, Jacqueline, Marian BREDIN a Tim DUN. Millennials' Media Use: It Is a Matter of 

Time. Canadian Journal of Communication [online]. 2015, vol. 40, no. 3, s. 537-551. ISSN 07053657. 
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148 How Millennials Use Social Media [online]. Harvard IOP, 2015 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 
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149 Marketing to Millennials [online]. Fluent Company, 2016 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: 
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odpovědi týkající se zkušenosti se zamýšlenou cestou s touto aerolinií. Vliv on-line 

komunit na leteckou dopravu má se stoupající členskou základnou podobných skupin 

rostoucí charakter. 

 

3. 4 Specifika marketingové komunikace cílené na generaci Y 

Generace Y vykazuje určité společné prvky ohledně vnímání marketingové 

komunikace. Lidé této generace mají stále tendenci důvěřovat i velkým značkám, 

nicméně u komunikačních aktivit cílených na tuto generaci musí marketéři pečlivě volit 

styl komunikace. 

 

Již neplatí, že by trend udávaly pouze značky amerického původu. Generace Y je 

otevřená a propojená se světem, a to se odráží i ve vnímání komunikace. Autoři Van den 

Bergh a Behrer uvádí, že lidem generace Y se líbí reklamy, které „ukazují otevřenost; 

vyjadřují blízkost; vřelost, péči a harmonii; ukazují, že značka je přirozená a zachovává 

si autenticitu; podporují jednoduchost značky; jsou vtipné; provokují kontroverze.”152 

 

Komunikace cílená na tuto generaci musí být transparentní a nesmí manipulovat 

s fakty, jelikož výše zmíněné mediální návyky a tendence sdružování v komunitách ve 

výsledku mohou fungovat jako multiplikátor efektu word of mouth – tedy sdílení dojmů, 

a to jak pozitivně, tak i negativně.  Generace Y se díky dostupným technologiím plně 

účastní takzvané participační kultury, která umožňuje neustálé vyměňování informací  

a ve které každý může vyjádřit svůj názor.153  Navíc názoroví vůdci, tedy osobnosti, 

jejichž „myšlenky a chování slouží pro ostatní jako model”154, mohou postupně formovat 

názory svých následovatelů.  U komerční komunikace cílené na tuto generaci platí více 

než kdy dříve, že komunikace, a především brandy, by měly zachovávat integritu  

a konzistenci, aby si mezi propojenou generací udržely svou důvěryhodnost a renomé.  

 

                                                 
152 BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na 

mladou "generaci Y". Brno: BizBooks, 2012. s. 44. ISBN 80-247-0254-1. 
153 SULLIVAN, John L. Media audiences: effects, users, institutions, and power. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE Publications, 2013. s. 218-222. ISBN 978-141-2970-426. 
154 HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 69. ISBN 978-80-246-3075-5. 
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Důležitý komunikační faktor představuje u generace Y ekologie, etika  

a společenská odpovědnost firem. Tito lidé mají tendenci přesouvat společenskou 

odpovědnost právě na organizace a firmy, 155 proto se často snaží chovat odpovědně v 

rámci nákupního chování. Tomu je třeba také přizpůsobit komunikovaná témata. Obecně 

jsou, alespoň pro vzdělanější část této generace, atraktivní sdělení s důrazem na 

ekologickou výrobu, snižování zátěže životního prostředí, otevřenost, svobodu, poctivost 

a férové jednání. 

 

Pro úspěšné cílení na generaci Y je zásadní komunikovat prostřednictvím 

relevantních kanálů a médií. Tato generace se vyznačuje připojeností a propojeností, 

čehož můžou marketéři využít. Lidi této generace je kvůli široké rozmanitosti jejich 

kultury často těžké zastihnout na konkrétních místech pohromadě. Je proto ideální na ně 

cílit v digitálním prostředí a využívat efektivní styl budování brandu pomocí vyprávění 

příběhů156. Je možné využít široké škály sociálních sítí, streamovacích digitálních služeb 

jako je například Spotify a kombinovat komunikaci s reálným světem například v místě, 

kde se konají relevantní kulturní akce, a v místech, kde se tito lidé schází, či tam, kde je 

jejich vysoká koncentrace. Propojením těchto dvou světů mohou marketéři úspěšně cílit 

na generaci Y pomocí digitální komunikace a doplňovat kampaně v reálném prostředí pro 

výslednou vyšší efektivitu. 
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IV. Výzkum vnímání značek leteckých společností na 

českém trhu generací Y 

4.1 Výzkum značek a měření jednotlivých atributů 

Výzkum značek umožňuje leteckým společnostem lépe porozumět tomu, jak je 

lidé vnímají. Pomocí výzkumu lze zjistit, jakou pozici jednotlivé brandy zaujímají 

v myslích spotřebitelů a jaké asociace se s nimi pojí. Kvantitativní výzkum značek přináší 

možnost zobrazit rozložení pozic a sílu jednotlivých značek. Cílem tohoto výzkumu je 

zmapovat vnímání jednotlivých brandů aerolinií na českém trhu u cílové skupiny – 

generace Y v České republice. 

 

Pro efektivní sběr primárních dat v tomto kvantitativním výzkumu značek bude 

použita metoda on-line dotazníku.157 „Díky své flexibilitě je zdaleka nejpoužívanějším 

nástrojem pro sběr primárních dat.“ 158  Toto kvantitativní šetření bude pracovat 

s odpověďmi přibližně 500 respondentů, kteří pocházejí z České republiky a byli narozeni 

mezi roky 1980 až 1996. V on-line prostředí se cílová skupina běžně vyskytuje, což 

napomáhá randomizaci výběru tázaných osob z cílové skupiny. Distribuce dotazníku 

bude probíhat pomocí sociálních sítí, e-mailu a fyzicky na náhodných místech v Praze. 

 

Prezentovaný výzkum bude zkoumat značky na třech úrovních – povědomí  

o značce, subjektivní hodnocení vnímání značek a preferenci značek.159  

 

Povědomí o značce umožní na základě objektivních dat určit, jak silnou pozici 

mají dané značky v myslích spotřebitelů. Zkoumána bude spontánní a podpořená znalost 

                                                 
157 PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. s. 46-51. ISBN 978-807-3673-

819. 
158 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, s. 

138. ISBN 978-80-247-4150-5. 
159 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). 

s. 254. ISBN 80-247-0966-X. 
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značek. „Rozpoznání odráží znalost získanou z předchozího vystavení.“ 160  Povědomí  

o značce zároveň do značné míry vypovídá o její síle a o úspěšnosti positioningu.161 

 

Úroveň subjektivního hodnocení vnímání značek je pro tento výzkum stěžejní, 

jelikož lze pomocí tohoto přístupu od respondentů zjistit, jaké asociace mají spojené 

s konkrétními brandy aerolinií. Mezi zkoumané atributy v této části patří subjektivní 

vnímání například důvěryhodnosti či inovativnost značek162. Na základě kumulovaných 

subjektivních vjemů bude následně možné vizualizovat pozici konkrétních aerolinií na 

pomyslné poziční mapě asociací leteckých brandů. 

 

Pomocí zkoumání preference značek bude možné zjistit, které značky zaujímají 

vedoucí pozici u spotřebitelů v jednotlivých částech služby letecké dopravy a určit tak 

silné značky pro jednotlivé části nabízených služeb v letecké dopravě. 

 

Výzkum bude zkoumat následující atributy: 

❖ Vybavení si značky „top of mind“ a četnost vybavení si ostatních značek aerolinií 

❖ Podpořená znalost značek – rozpoznání značek a povědomí o jednotlivých značkách 

aerolinií 

❖ Vnímání jednotlivých brandů a jejich vlastností 

❖ Primární volba brandu pro letecké cestování 

❖ Důležité faktory u aerolinií pro cílovou skupinu 

❖ Vedoucí brandy v jednotlivých oblastech služeb nabízené letecké dopravy 

❖ Sociodemografické informace 

 

 

                                                 
160 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. s. 10. ISBN 

978-184-9830-409. 

161 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. 

Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). s. 160. ISBN 80-247-0254-1. 
162 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada) 

.s. 254. ISBN 80-247-0966-X. 
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4.2 Rozvržení výzkumného šetření 

První část výzkumu se zaměří na povědomí o značkách aerolinií. Tato část 

výzkumu bude zahrnovat dva typy znalosti značky. První bude zkoumat vybavení si 

značek v kategorii aerolinií, pomocí čehož bude zjištěna frekvence takzvané „top of 

mind“ 163  značky a četnost vybavení si ostatních značek u cílové skupiny.  

 

V druhé části bude zkoumáno podpořené rozpoznání jednotlivých značek 

celoročně působících aerolinií v České republice, což nastíní míru vystavení jednotlivých 

brandů164 a jejich znalost165 u cílové skupiny, čímž poskytne objektivní data o znalosti  

a povědomí jednotlivých značek mezi generací Y v České republice. Respondenti budou 

také vyzváni, aby u rozpoznaných značek ohodnotili jednotlivé vnímané vlastnosti 

pomocí sémantického diferenciálu na škále 1 až 9. Zkoumány budou tyto vlastnosti 

brandů aerolinií: nedůvěryhodná / bezpečná, nízkonákladová / luxusní, nespolehlivá / 

spolehlivá, neformální / formální. 

 

Následně z výběru značek respondenti uvedou, jakou aerolinii považují za svou 

oblíbenou a kolik jsou ochotni si za cestu s ní připlatit.  Poté bude od respondentů zjištěno, 

jaké vlastnosti dané značky jsou pro respondenty důležité.  

 

Třetí blok otázek bude zkoumat vedoucí brandy v jednotlivých oblastech, 

respondent zde uvede vždy pouze jednu volbu. Zkoumaná témata vnímaných preferencí 

budou zahrnovat nejinovativnějšího dopravce, dopravce s nejnižší cenou, 

nejdůvěryhodnějšího dopravce, nejlepší kvalitu služeb na palubě, nejluxusnější dopravce 

a nejlepší poměr ceny a kvality. 

 

V poslední části výzkumu budou respondenti odpovídat na otázky ohledně 

frekvence leteckého cestování a za jakým účelem nejčastěji cestují. Výzkum bude 

uzavřen sociodemografickými identifikačními otázkami. Závěrem bude respondentům 

nabídnuta možnost obdržet výsledky výzkumu pomocí e-mailu. 

 

                                                 
163 AAKER, A David. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. s. 10. ISBN 

978-184-9830-409. 
164 AAKER, A David. Building strong brands. s. 10. 
165 AAKER, A David. Building strong brands. s. 330. 
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Na základě tohoto šetření bude možnost provést analýzu získaných dat pro účely 

této bakalářské práce a také vytvořit vizualizovaný přehled v podobě poziční mapy 

vnímání jednotlivých brandů aerolinií v České republice. 

4. 3 Aerolinie působící na českém trhu 

Celkově na českém trhu působí celoročně 53 aerolinií. 166 167 168 169 170 V České 

republice jsou k dispozici čtyři mezinárodní letiště. Hlavní letiště představuje 

Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, které obsluhuje většinu mezinárodních letů pro 

Českou republiku. Na tomto letišti je provozováno 153 celoročních pravidelných linek  

a 52 sezónních linkových spojů.171 Dalším důležitým letištěm je Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava, které odbavuje 15 sezónních spojů a 4 pravidelné linky.172 Na mezinárodním 

letišti Brno Tuřany jsou provozovány 4 pravidelné linky a 15 sezónních spojů.173 Letiště 

Pardubice obsluhuje 1 pravidelný spoj a 4 sezónní linky.174 Letiště v Karlových Varech 

kromě spojení s Prahou nabízí 2 mezinárodní linky a 1 sezónní spoj.175 V souhrnu všech 

mezinárodních letišť je k dispozici 161 celoročních spojů a 92 sezónních linek. 

 

 

 

 

                                                 
166 Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně: Aerolinky a destinace [online]. Praha: Letiště Praha, 2017 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/aerolinky-a-destinace/ 
167 Letiště Ostrava, a. s.: Mapa destinací [online]. Ostrava: Letiště Ostrava, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-destinace-mapa/ 
168 Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany – Česká republika [online]. Brno: Letiště Brno a.s, 2016 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/informace-o-letech/mapa-destinaci/ 
169 Letiště Pardubice: Mapa destinací [online]. Pardubice: Letiště Pardubice, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: https://www.airport-pardubice.cz/cs/cestujici/letove-informace/mapa-destinaci 
170 Letiště Karlovy Vary [online]. Karlovy Vary: Letiště Karlovy Vary, 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné 

z: http://www.airport-k-vary.cz/cs/ 

171 Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně: Aerolinky a destinace [online]. Praha: Letiště Praha, 2017 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/aerolinky-a-destinace/ 

172 Letiště Ostrava, a. s.: Mapa destinací [online]. Ostrava: Letiště Ostrava, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-destinace-mapa/ 

173 Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany – Česká republika [online]. Brno: Letiště Brno a.s, 2016 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/informace-o-letech/mapa-destinaci/ 

174 Letiště Pardubice: Mapa destinací [online]. Pardubice: Letiště Pardubice, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: https://www.airport-pardubice.cz/cs/cestujici/letove-informace/mapa-destinaci 

175 Letiště Karlovy Vary [online]. Karlovy Vary: Letiště Karlovy Vary, 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné 

z: http://www.airport-k-vary.cz/cs/ 
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Tabulka č. 1: Abecední seznam brandů aerolinií v České republice 

Abecední seznam brandů aerolinií v České republice: 

Adria Airways 

Aer Lingus 

Aeroflot 

Air Baltic 

Air Berlin 

Air Cairo 

Air Company Yakutia 

Air France 

Air Serbia 

Alitalia 

Austrian Airlines 

Belavia 

bmi Regional 

British Airways 

Brussels Airlines 

Bulgaria Air 

China Eastern Airlines 

Czech Airlines (ČSA) 

easyJet 

Emirates 

Eurowings 

Finnair 

Flybe 

flydubai 

Germanwings 

Hainan Airlines 

HOP! 

Iberia 

Jet2 

KLM 

Korean Air 

LOT Polish Airlines 

Lufthansa 

Norwegian 

Pegasus Airlines 

Rossiya - Russian Airlines 

Ryanair 

S7 Airlines 

SAS 

Sichuan Airlines 
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SmartWings 

SWISS International Air Lines 

TAP Portugal 

Tarom 

Transavia France 

Tunisair 

Turkish Airlines 

Ukraine International Airlines 

UP by El Al 

Ural Airlines 

Volotea 

Vueling 

Wizz Air 

Zdroj: webové stránky letišť v České republice 176 177 178 179 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně: Aerolinky a destinace [online]. Praha: Letiště Praha, 2017 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/aerolinky-a-destinace/ 
177 Letiště Ostrava, a. s.: Mapa destinací [online]. Ostrava: Letiště Ostrava, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-destinace-mapa/ 
178 Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany – Česká republika [online]. Brno: Letiště Brno a.s, 2016 [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/informace-o-letech/mapa-destinaci/ 
179 Letiště Pardubice: Mapa destinací [online]. Pardubice: Letiště Pardubice, 2017 [cit. 2017-04-23]. 

Dostupné z: https://www.airport-pardubice.cz/cs/cestujici/letove-informace/mapa-destinaci 
180 Letiště Karlovy Vary [online]. Karlovy Vary: Letiště Karlovy Vary, 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné 

z: http://www.airport-k-vary.cz/cs/ 
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4. 4 Vlastní výzkum 

4. 4. 1 Informace o zkoumané cílové skupině 

Cílová skupina: Generace Y (lidé narozeni mezi lety 1980 a 1996) 

Věkové rozpětí cílové skupiny v roce 2017: 19 až 37 let 

Počet členů cílové skupiny v České republice: 2 269 200 

Průměrný hrubý příjem v zemi: 29 320 Kč 

 

Oblast výzkumu: Výzkum značek 

Téma výzkumu: Vnímání značek leteckých společností 

Cíle: Získat přehled o pozicích jednotlivých značek aerolinií u generace Y v České 

republice. Zjistit jaké asociace se pojí s jednotlivými brandy aerolinií. Zmapovat vedoucí 

brandy podle jednotlivých atributů nabízené služby. 

 

Výzkumné otázky:  

❖ Jaké brandy představují top of mind pozici u cílové skupiny? Jaké pozice mají 

ostatní značky?  

❖ Jaké povědomí má cílová skupina o různých brandech aerolinií v České republice, 

které dokáže rozpoznat?  

❖ Jak cílová skupina vnímá jednotlivé brandy aerolinií, jaké vlastnosti pro ni 

představují? 

❖ Jaký brand je primární volbou pro letecké cestování u cílové skupiny?  

❖ Jaké jsou důležité vlastnosti aerolinie pro cílovou skupinu?  

❖ Jaké jsou vedoucí brandy v jednotlivých částech nabízené služby pro cílovou 

skupinu? 

 

4. 4. 2 Průběh výzkumu 

Distribuce on-line dotazníku probíhala 10 dní (od 26. 4. 2017 do 5. 5 2017) 

pomocí e-mailu, sociálních sítí a fyzicky na náhodných místech v Praze (respondenti 

obdrželi odkaz na vyplnění dotazníku). Celkově se on-line dotazníkového šetření 

zúčastnilo 564 respondentů, z čehož bylo 41 (7,3 %) vyřazeno na základě nesplnění 

věkového limitu. Validních respondentů tedy bylo celkem 523. 
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4. 4. 3 Sociodemografické údaje o respondentech 

Graf č. 1: Věkové složení respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Věkové složení validních respondentů se pohybuje v rozmezí 19 až 37 let.  

V šetření je silněji zastoupena mladší část generace Y, přičemž nejpočetnější skupinu 

představují lidé ve věku 23 let, kterých bylo 99 (18,93 %). Pouze 6 respondentů (1,15 %) 

si nepřálo uvést svůj věk. Vyšší účast mladší části generace Y lze vysvětlit větší 

přítomností na sociálních sítích. Teze výzkumu navíc počítá s tím, že tato generace 

nezávisle letecky cestuje zatím jen krátce či s cestováním teprve začíná. Proto je věkové 

rozložení respondentů i přes mírnou převahu mladší části této generace stále pro výzkum 

relevantní. 
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Graf č. 2: Velikost sídla respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Nejvíce respondentů, 253 (48,37 %), pochází z hlavního města Prahy. Vysokou 

účast respondentů z hlavního města lze vysvětlit především tím, že se v tomto městě 

nachází několik univerzit, je k dispozici mnoho pracovních příležitostí a mladí lidé z této 

generace se do Prahy z těchto důvodů stěhují. Druhou polovinu tvoří lidé žijící v menších 

městech a vesnicích. Ve městech s více než 100 000 obyvateli žije 66 (12,62 %) 

respondentů, ve městech s méně než 100 000 obyvateli 37 (7,07 %) účastníků. Města 

s méně než 50 000 obyvateli jsou zastoupena 61 (11,66 %) respondenty. Ve městech 

s méně než 10 000 obyvateli žije 49 (9,37 %) tázaných. Obec s méně než 1000 obyvatel 

uvedlo 41 (7,84 %) lidí. Geografická reprezentace respondentů z pohledu velikosti sídla 

je tedy ideální. 
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Graf č. 3: Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Nejvíce respondentů – 271 (51,82 %) mělo dokončené středoškolské vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou. Druhou nejvýraznější skupinou jsou lidé s bakalářským 

vzděláním – 122 (23,33 %). Další významnou část respondentů představují lidé 

s magisterským vzděláním – 80 (15,30 %). Vyšší odbornou školu uvedlo 18 respondentů 

(3,44 %) a střední školu bez maturitní zkoušky 12 účastníků (2,29 %). Ostatní úrovně 

vzdělání se pohybují v rámci jednotek, přičemž 7 respondentů (1,34 %) si výši 

dosaženého vzdělání nepřálo uvést. 
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Graf č. 4: Povolání respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Nejvíce respondentů při dotazu ohledně svého povolání uvedlo, že jsou 

zaměstnanci, konkrétně 202 lidí (38,62 %). Nejpočetnější skupinu však představují 

studenti, z nichž 174 (33,27 %) studuje a zároveň brigádně pracuje a 69 (13,19 %) pouze 

studuje. Osoby výdělečně činné (OSVČ) zastávají třetí pozici v pořadí s 55 respondenty 

(10,52 %). Mezi respondenty bylo 6 nezaměstnaných (1,15 %) a 17 lidí (3,25 %) si 

nepřálo uvést své povolání. Z těchto výsledků je možné soudit, že většina v podobě 431 

respondentů (82,41 %) má vlastní zdroj příjmů.  
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Graf č. 5: Měsíční příjem respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Pomocí této otázky bylo zjištěno, že 123 (23,52 %) respondentů má výdělek do  

10 000 Kč. Příjem 113 (21,61 %) tázaných se pohybuje od 10 001 do 20 000 Kč. Mezi 

20 001 až 30 000 Kč vydělává 90 (17,21 %) účastníků výzkumu. Do vyšší příjmové 

skupiny 30 001 až 40 000 Kč spadá 64 (12,24 %) respondentů. V intervalu výdělku  

40 0001 až 50 000 Kč spadá 18 (3,44 %) lidí. Do vysoce příjmové skupiny s výdělkem 

nad 50 000 Kč se zařadilo 35 (6,69 %) účastníků výzkumu. Celkem 80 (15,30 %) 

respondentů zvolilo možnost „Nepřeji si uvést“, což nastiňuje fakt, že výše příjmu je pro 

generaci Y nejcitlivější oblastí, jelikož tato možnost u žádné jiné sociodemografické 

otázky nebyla volena v podobné četnosti. 
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4. 4. 4 Frekvence a účel využívání letecké dopravy 

Graf č. 6: Frekvence leteckého cestování respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Respondenti z cílové skupiny odpovídali v otázce frekvence cestování následovně 

– jednou za rok cestuje 135 (25,81 %), dvakrát za rok 124 (23,71 %), třikrát až pětkrát za 

rok 129 (24,67 %), šestkrát až desetkrát za rok 59 (11,28 %). Více než desetkrát za rok 

letecky cestuje 44 (8,41 %) respondentů. Mezi ty, kteří vůbec letecky necestují, se 

zařadilo 32 (6,12 %) odpovídajících.  Z těchto výsledků lze usoudit, že naprostá většina 

generace Y využívá leteckou dopravu alespoň na nepravidelné bázi a je tak relevantní 

cílovou skupinou. 
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Graf č. 7: Účel leteckého cestování 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Nejčastějším důvodem pro využití letecké dopravy u generace Y je volnočasové 

cestování, konkrétně tuto možnost zvolilo 352 (67,30 %) účastníků výzkumu. Následuje 

možnost „Volnočasové cestování i práce“ se 127 (24,28 %) respondenty. Pouze za prací 

cestuje 15 (2,87 %) dotazovaných. K těm, co letecké cestování nevyužívají vůbec, se řadí 

29 (5,54 %) lidí. 
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4. 4. 5 Spontánní a podpořená znalost značek 

Graf č. 8: Spontánní znalost značek 
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Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Z výše zobrazených výsledků v grafu je patrné, že generace Y zná poměrně velice 

široké spektrum aerolinií působících v České republice i v zahraničí. V rámci tohoto 

šetření jsou uvedeny záznamy pro top of mind pozici všech odpovědí, spontánní znalost 

na ostatních pozicích je měřena pouze u aerolinií, které působí v České republice. 

 

Absolutně nejsilnější pozici v testu spontánní znalosti značek získaly České 

aerolinie (ČSA). Tuto českou aerolinii spontánně uvedlo 456 (87,19 %) respondentů, 

přičemž jako první – top of mind značku – ji uvedlo 233 (44,55 %) lidí, což tento brand 

staví do suverénní pozice v testu spontánní znalosti. České aerolinie jsou silně spjaty 

s národní identitou České republiky, jelikož se jedná o národního dopravce, který navíc 

poskytuje z České republiky nejvíce spojů. Někteří respondenti (v rámci jednotek) však 

uváděli tuto aerolinii dvakrát – například ve formě ČSA a podruhé Czech Airlines či 

„České aerolinky“. Počítány byly všechny formy zápisu, avšak u každého respondenta 

pouze jednou.  

 

Druhou nejsilnější pozici projevil brand Emirates, který uvedlo 344 (65,77 %) 

dotazovaných, z čehož 44 (8,41 %) uvedlo tuto značku jako první. Třetím nejsilnějším 

brandem je nízkonákladová aerolinie Ryanair s 270 (51,63 %) zmínkami, z čehož 42 

(8,03 %) lidí uvedlo tuto možnost jako první. Na čtvrté pozici v testu spontánní znalosti 

je tradiční německý brand Lufthansa s 259 (49,52 %) respondenty, přičemž 18 (3,44 %) 

lidí si vzpomnělo na tento brand jako první. Brand Wizz Air je pátým nejsilnějším 

v pořadí s 250 (47,80 %) spontánními zmínkami, ze kterých 23 (4,40 %) představuje 

pozici top of mind brand. Výsledky šetření ukazují, že na šestém místě je nízkonákladový 

brand easyJet s 232 (44,36 %) respondenty, z nichž si 12 (2,29 %) vybavilo tento brand 

jako první. Na sedmém místě v pořadí výsledků spontánní znalosti je tradiční britský 

letecký brand British Airways se 219 (41,87 %) zmínkami, tento brand jako první uvedlo 

18 (3,44 %) lidí. Osmou spontánně nejsilnější značkou v tomto testu je zavedený brand 

Air France, který uvedlo 193 (36,90 %) lidí, z toho 7 (1,34 %) lidí si tento brand vybavilo 

jako první. Devátým nejsilnějším brandem v oblasti spontánního vybavení je brand 

aerolinie KLM se 170 (32,50 %) zmínkami, z čehož 11 (2,10 %) zmínek bylo na pozici 

top of mind. Desátým spontánně nejvybavovanějším brandem je Turkish Airlines se  

153 (29,25 %) respondenty, z toho 11 (2,10 %) představovalo první zmínku top of mind. 

Na jedenácté pozici je nízkonákladový brand Smart Wings patřící pod Travel Service se 

117 (22,37 %) zmínkami, z čehož 6 (1,15 %) bylo první zmínkou.  
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Ostatní brandy získaly méně než 100 zmínek a jejich pozici lze porovnat ve 

zmíněném grafu. Celkem 11 (2,10 %) respondentů neznalo žádné aerolinie, 4 (0,76 %) 

uvedli cestovní kancelář a objevilo se 5 (0,96 %) neplatných odpovědí. 

 

Lze pozorovat trend, že zavedené klasické brandy spojené s národní identitou mají 

silné pozice. Mezi tyto zavedené brandy však velmi silně zasáhl vstup aerolinií Emirates, 

které přes svou relativně krátkou historii dosáhly na pozici druhého nejznámějšího 

leteckého brandu v České republice u generace Y. Zároveň je také patrné, že nástup 

nízkonákladových aerolinií generace Y zaznamenala, jelikož Ryanair, Wizz Air i easyJet 

dosahují velmi vysokých procent znalosti u této cílové skupiny. 
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Graf č. 9: Podpořená znalost značek 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Pomocí výzkumu podpořené znalosti bylo zjištěno, kolik brandů aerolinií jsou 

respondenti schopni rozpoznat na základě mezinárodní formy názvu a loga aerolinie. 

V případě, že projevili znalost daného brandu, hodnotili také jeho čtyři atributy, kterými 

se výzkum zabývá níže.  

 

Nejvíce rozpoznaným brandem aerolinií u generace Y v České republice je ČSA 

se 445 (85,09 %) respondenty, což je o 9 respondentů méně než v předešlé části spontánní 

znalosti. Tento jev lze vysvětlit tím, že u spontánní znalosti někteří respondenti uváděli 

různé formy názvu ČSA. Někteří i napsali dva formáty názvu v domnění, že uvádí 

rozdílné aerolinie – například „České aerolinky“ a „Czech“ či „ČSA“. Je možné se tedy 

domnívat, že jistá část respondentů nerozpoznala mezinárodní variantu loga a názvu 

společnosti „Czech Airlines (ČSA)“, a proto je tedy podpořená znalost o 1,72 % nižší než 

znalost spontánní. 

 

Druhou nejvíce rozpoznávanou značkou aerolinií je Emirates se 382 (73,04 %) 

respondenty, třetí v pořadí následuje nízkonákladový easyJet se 371 (70,94 %) tázanými 

a na čtvrté pozici jsou British Airways se 355 (67,88 %) účastníky šetření. 

 

Na pozici páté je brand Air France se 340 (65,00 %) dotazovanými. Šestý nejvíce 

rozpoznávaný je brand Ryanair se 319 (60,99 %) respondenty. Sedmým nejvíce 

rozpoznávaným leteckým brandem je Lufthansa se 301 (57,55 %) dotazovanými. 

 

Obecně lze konstatovat, že všechny aerolinie byly rozeznány alespoň 9,37 % 

účastníky výzkumu. V porovnání se spontánní znalostí leteckých brandů je možné 

pozorovat, že generace Y má jisté povědomí i o menších či méně tradičních aeroliniích, 

než jsou například ČSA, British Airways a Lufthansa. Rozdíl mezi výsledky spontánní  

a podpořené znalosti leteckých brandů v České republice lze přisoudit přítomnosti či 

nepřítomnosti komunikačních kampaní a brandingových aktivit daných aerolinií v České 

republice, segmentaci a volbě cílové skupiny. 
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4. 4. 6 Vnímání brandů aerolinií 

Graf č. 10: Mapa vnímání brandů aerolinií 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Pozice jednotlivých brandů aerolinií na této mapě subjektivního vnímání vychází 

z hodnocení respondentů pomocí sémantického diferenciálu – na stupnici 1 až 9. V této 

mapě je zobrazeno vnímání dvou faktorů, osa x porovnává aerolinie z hlediska vnímané 

bezpečnosti – nedůvěryhodná či bezpečná. Osa y zobrazuje rozdíl ve vnímání 

spolehlivosti aerolinie – nespolehlivá či spolehlivá. Počet hodnotitelů dané aerolinie 

odpovídá počtu respondentů, kteří konkrétní aerolinii rozpoznali v testu podpořené 

znalosti značek zobrazené výše. 
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U vnímání bezpečnosti a spolehlivosti aerolinií a se projevila jistá souvislost, jež 

se přibližuje charakteru přímé úměry mezi těmito hodnotami. Nicméně tato úměra není 

absolutní, výkyvy se pohybují v rámci jednoho bodu na grafu. V této mapě lze také 

pozorovat jisté vzorce podobnosti, brandy se silným důrazem na národní původ se v mapě 

objevují v podobném bodě, například Turkish Airlines, KLM, Air France a ČSA jsou ve 

značné blízkosti. Je také možné zaznamenat trend, že tradiční aerolinie jsou vnímány jako 

bezpečnější a spolehlivější než aerolinie nízkonákladové. Jako nejvíce spolehlivou  

a zároveň nejvíce bezpečnou aerolinii generace Y vnímá Emirates. Naopak za nejméně 

spolehlivou a nedůvěryhodnou aerolinii hodnotící označili Air Company Yakutia. 

 

Graf č. 11: Mapa vnímání brandů aerolinií 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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V této mapě je zobrazeno vnímání formálnosti a nízkonákladové či luxusní 

zaměření aerolinií z pohledu generace Y v České republice. Na ose x je hodnoceno, zda 

je aerolinie spíše nízkonákladová či luxusní. Osa y značí rozdíly brandů na úrovni 

neformální či formální. Počet hodnotitelů dané aerolinie opět odpovídá počtu 

respondentů, kteří konkrétní aerolinii rozpoznali v testu podpořené znalosti značek 

zobrazené výše. 

 

Z výzkumu vyplývá, že mezi nejvíce nízkonákladové aerolinie respondenti 

zařadili Wizz Air, Ryanair a easyJet, ty spolu se SmartWings, Jet2, Adria Airways, Air 

Company Yakutia a aerolinií HOP! patří i k nejvíce neformálním.  

 

Nejluxusněji a zároveň i nejformálněji vnímanou aerolinií je Emirates, tato 

aerolinie má oproti ostatním konkurentům nejvíce odlišný výsledek a dokazuje tak, že 

zvládla svůj positioning úspěšně odlišit od ostatních značek na vysoce saturovaném trhu. 

Další značně luxusně vnímané aerolinie představují SWISS International Air Lines, 

Korean Air, British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa a KLM.  Mezi výrazně formální 

aerolinie kromě Emirates patří také Swiss International Air Lines a British Airways. 
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4. 4. 7 Důležité faktory aerolinií pro generaci Y 

Graf č. 12: Důležité faktory aerolinií 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Pro generaci Y jsou u leteckého cestování důležité následující faktory. 

Nejdůležitější je cena, tu zvolilo jako důležitý faktor 458 (87,57 %) respondentů. 

Následuje bezpečnost, která je u leteckého cestování důležité pro 407 (77,82 %) účastníků 

výzkumu. Pohodlí je důležité pro 282 (53,92 %) lidí. Pro 262 (50,10 %) tázaných je 

důležité mít odbavené zavazadlo v ceně letu. Úroveň služeb na palubě představuje 

důležitý faktor pro 200 (38,24 %) respondentů. Služby on-line jsou podstatné pro 153 

(29,25 %) dotazovaných. Pouze 5 (0,96 %) účastníků výzkumu zvolilo u této otázky 

možnost „Nevím“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

Graf č. 13: Kolik si je cestující ochoten připlatit za cestu s preferovanou aerolinií 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 

 

Z předchozích odpovědí vyplynulo, že cena je zásadním faktorem pro nákup 

letenek. Nejvíce lidí, 189 (36,14 %), uvedlo, že nejsou ochotni připlatit si za cestu se svou 

oblíbenou aerolinií. Připlatit 10 % je ochotno 106 (20,27 %) respondentů a 20 % ceny je 

ochotno si připlatit 104 (19,89 %) respondentů. Připlatit si 30 % je ochotno pouze 51  

(9,75 %) dotazovaných, 40 % jen 11 (2,10 %) účastníků výzkumu a 50 % si připlatí 16 

(3,06 %) lidí.  

 

Možnosti v intervalu od 60 % do více než 100 % volilo dohromady pouze  

9 (1,72 %) účastníků, nelze tedy na jejich základě učinit žádné závěry. Možnost „Nevím“ 

zvolilo 37 (7,07 %) respondentů. 

 

Z odpovědí vyplývá, že část lidí z této generace je ochotna si připlatit za cestu 

s preferovanou aerolinií, ale maximálně do výše 30 % ceny. Pro velkou část je hlavním 

faktorem cena a nejsou ochotni si připlatit vůbec. 
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4. 4. 8 Vedoucí aerolinie v jednotlivých oblastech 

Graf č. 14: Preferovaný brand aerolinie pro generaci Y 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Nejpreferovanější aerolinií u české generace Y je Emirates se 113 (21,61 %) 

respondenty. České aerolinie jsou druhou nejvíce preferovanou značkou pro letecké 

cestování se 65 (12,43 %) preferencemi. Třetí nejvíce preferovanou aerolinií je 

nízkonákladový Ryanair se 34 (6,50 %) účastníky výzkumu. Preference k brandu 

Lufthansa vyjádřilo 31 (5,93 %) lidí a British Airways 30 (5,74 %) respondentů. U této 

otázky možnost „Nevím“ zvolilo 74 (14,15 %) účastníků. 
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Graf č. 15: Nejinovativnější aerolinie 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Mezi vysoce inovativní značky pro generaci Y lze s jistotou zařadit pouze jedinou 

aerolinii – Emirates, kterou jako nejvíce inovativní označilo 232 (44,36 %) respondentů. 

Mírné náznaky inovativnosti se objevují u British Airways, Ryanair, Norwegian a Turkish 

Airlines. Celkem 160 (30,59 %) lidí zvolilo možnost „Nevím“. Kromě případu Emirates 

je tedy pro cestující obecně těžké posoudit inovativnost aerolinie. 
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Graf č. 16: Aerolinie nabízející nejnižší ceny 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Nejnižší ceny podle 164 (31,36 %) respondentů nabízí aerolinie Ryanair, 104 

(19,89 %) si myslí, že nejnižší ceny nabízí aerolinie Wizz Air a 95 (18,16 %) nejnižší 

ceny přisuzuje aerolinii easyJet. Podle 19 (3,63 %) respondentů nejnižší ceny nabízí 

SmartWings. Všechny tyto značky aerolinií spadají mezi nízkonákladové a méně 

formální v subjektivním hodnocení vnímání aerolinií zobrazeném výše. 

 

Ostatní aerolinie v průzkumu získaly odpovědi v rámci jednotek. Možnost 

„Nevím“ u této otázky zvolilo 77 (14,72 %) dotazovaných. 
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Graf č. 17: Nejdůvěryhodnější aerolinie 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Za nejdůvěryhodnější aerolinii považuje 187 (35,76 %) dotázaných Emirates, což 

je v souladu s výsledkem subjektivního hodnocení v předešlé části. Na druhé pozici je 

německý brand Lufthansa, který jako nejdůvěryhodnější označilo 55 (10,52 %) 

respondentů. Podobný výsledek, 52 (9,94 %) respondentů, získala aerolinie British 

Airways.  ČSA je nejdůvěryhodnější pro 39 (7,46 %) účastníků výzkumu. SWISS 

International Air Lines považuje za nejdůvěryhodnější 22 (4,21 %) dotázaných. Celkem 

88 (16,83 %) lidí u této otázku zvolilo možnost „Nevím“. 
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Graf č. 18: Aerolinie nabízející nejlepší služby na palubě 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Nejlepší služby na palubě poskytuje podle 302 (57,74 %) respondentů letecká 

společnost Emirates. Se značným rozdílem je v pořadí druhá aerolinie Turkish Airlines 

se 26 (4,97 %) dotázanými. Lufthansu zvolilo 14 (2,68 %) a British Airways  

13 (2,49 %) lidí. 

 

Ostatní aerolinie získaly odpovědi řádu jednotek a 111 (21,22 %) respondentů 

zvolilo možnost „Nevím“. 
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Graf č. 19: Nejluxusnější aerolinie 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Nejluxusnější aerolinii pro českou generaci Y jednoznačně představuje Emirates, 

kterou jako nejvíce luxusní označilo 378 (72,28 %) účastníků výzkumu, což koresponduje 

s výsledky subjektivního hodnocení vnímání značek z předešlé části výzkumu. Možnost 

„Nevím“ volilo 79 (15,11 %) lidí. U ostatních značek se objevují spíše jen malé náznaky 

v rámci jednotek, pro příklad Turkish Airlines volilo 13 (2,49 %) tázaných a British 

Airways 12 (2,29 %) účastníků. 
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Graf č. 20: Aerolinie nabízející nejlepší poměr ceny a kvality 

 

Zdroj: vlastní výzkum autora této práce 
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Nejlepší poměr ceny a kvality nabízí podle 58 (11,09 %) respondentů aerolinie 

ČSA, druhá v pořadí je s rozdílem 6 preferencí aerolinie Emirates –  52 (9,94 %) 

účastníky výzkumu. Na třetím místě je aerolinie British Airways, již volilo 35 (6,69 %) 

lidí. Pro 31 (5,93 %) dotázaných nejlepší poměr ceny a kvality představuje Turkish 

Airlines. Nízkonákladový Ryanair je v tomto případě nejlepší pro 30 (5,74 %) 

respondentů. Lufthansa získala 23 (4,40 %) preferencí a easyJet uvedlo 20 (3,82 %) 

dotázaných. Možnost „Nevím“ byla zvolena u této otázky 126 (24,09 %) respondenty. 
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V. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky zpracovat problematiku brandingu 

v oblasti aerolinií a následně provést výzkum vnímání značek aerolinií na českém trhu se 

zaměřením na generaci Y. 

 

V oblasti poskytování letecké dopravy je branding velmi důležitý, protože 

nabízenou službu na úrovni jádra produktu nelze měnit kvůli striktní právní úpravě  

a bezpečnostním předpisům, což vede k tomu, že se na trhu objevují silně homogenní 

produkty. Cílem úspěšného brandingu je zaujmout unikátní místo v myslích zákazníků, 

spojit brand s pozitivními a silnými asociacemi, a tak se odlišit od konkurence. Přestože 

lze v oblasti aerolinií aplikovat obecné marketingové koncepty včetně segmentace, 

positioningu a budování značky, marketéři musí přihlédnout k faktu, že se v tomto 

odvětví objevují unikátní specifika způsobená podstatou nabízené služby. Zákazníci 

přichází do kontaktu s brandem v několika různých fázích své cesty od vyhledání letu až 

po vyzvednutí zavazadel a využití doplňkových služeb. Zákazník tak vnímá aerolinii jako 

komplex dílčích zkušeností s daným brandem. Na delších cestách navíc mohou cestující 

přijít do kontaktu i s dalšími brandy v rámci partnerské aliance. Všechny tyto faktory 

ovlivňují zážitek z cesty, a tedy i zkušenost s brandem. Důsledkem toho je komplexnější 

prostředí pro aplikaci konceptu brandingu, ale také potenciální příležitosti pro zlepšování 

celkového zážitku a budování vztahu se zákazníky. Při vytváření komunikačních aktivit 

cílených na generaci Y je třeba zohlednit rozdílné vnímání světa, přístup k životu  

a odlišný styl konzumace médií. Aerolinie také musí ve svých strategiích zohlednit 

prostředí, ve kterém působí. Aerolinie navíc musí veškeré své komunikační aktivity 

přizpůsobit tomu, že komunikuje s velkým počtem zákazníků z různých částí světa, což 

se pojí s jazykovou a kulturní adaptací komunikačních aktivit pro různé trhy. 

 

Z výzkumu vyplynulo, že naprostá většina generace Y (94,88 %) využívá leteckou 

dopravu alespoň na nepravidelné bázi, tudíž je relevantní cílovou skupinu, jež cestuje 

zejména z volnočasových důvodů, ale částečně i za prací. Při nákupu ovlivňuje jejich 

volbu zejména cena a subjektivně vnímaná bezpečnost aerolinií. Za cestu s preferovanou 

aerolinií jsou tito lidé ochotni připlatit si do 30 % ceny. 
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 Česká generace Y zná poměrně široké spektrum aerolinií působících v České 

republice i v zahraničí. Nejsilnější pozici z pohledu spontánní znalosti značky má český 

brand České aerolinie (ČSA), který byl zároveň nejznámější i v testu podpořené znalosti 

značek. Vysoké znalosti dosahují především tradiční značky aerolinií spojené s národní 

identitou (British Airways, KLM či Air France). Nicméně například vysoká znalost 

značky Emirates dokazuje, že pomocí sofistikovaného brandingu a komunikace lze 

dosáhnout významné pozice i s mladou značkou. Mezi další mladé značky s vysokou 

znalostí patří také nízkonákladové aerolinie, které cílí na mladé a začínající cestovatele – 

Ryanair, Wizz Air a easyJet. 

 

Hlavní část výzkumu vnímání značek umožnila vytvoření poziční mapy brandů 

aerolinií z pohledu generace Y, na které lze pozorovat výsledky positioningu, brandingu 

a komunikace jednotlivých aerolinií. Některé aerolinie se na této mapě vyskytují ve 

zhuštěných bodech, což naznačuje identické působení a nedostatečně vymezený 

positioning.  

 

Nejvyšší atribut spolehlivosti a bezpečnosti generace Y přiřadila brandu Emirates  

a tradičním aeroliniím s národní identitou (například British Airways či SWISS 

International Air Lines). Výsledky ukazují korelaci mezi vnímáním spolehlivosti  

a bezpečnosti. Jako nejvíce nedůvěryhodnou a nespolehlivou respondenti označili 

aerolinii Air Company Yakutia. 

 

Ve vnímání formálnosti a zároveň i luxusu nejvyšší pozice opět dosáhla aerolinie 

Emirates, která na poziční mapě dokazuje unikátnost svého positioningu tím, že je značně 

vzdálena od ostatních značek. Mezi další vysoce formálně vnímané aerolinie patří British 

Airways a SWISS International Air Ways. Naopak v segmentu nízkonákladových 

aerolinií je nejvýrazněji vnímána trojice Wizz Air, Ryanair a easyJet, tyto aerolinie jsou 

spolu se SmartWings, Jet2, Adria Airways, aerolinií HOP! a Air Company Yakutia 

vnímány jako nejméně formální. 

  

 V testu preferencí aerolinií jednotlivých částí letecké dopravy byla aerolinie 

Emirates nejčastěji volenou značkou, a to v kategorii nejvíce preferovaný brand, 

nejinovativnější aerolinie, nejlepší služby na palubě a nejluxusnější aerolinie. Výsledky 

z této části potvrzují zařazení na poziční mapě. V kategorii aerolinie nabízející nejnižší 
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ceny respondenti nejčastěji volili Ryanair.  Nejlepší poměr ceny a kvality podle účastníků 

výzkumu nabízí České aerolinie (ČSA). 

 

Výzkum vnímání značek je dobrým nástrojem pro vizualizaci pozic značek, 

jelikož poskytuje kvantitativní pohled na konkurenční prostředí. Výzkum umožňuje na 

základě získaných dat optimalizovat positioning vlastní značky a získat porovnání  

s pozicemi konkurenčních brandů. Výzkum vnímání značek je ideálním východiskem pro 

manažerská rozhodnutí v rámci zodpovědného řízení brandů aerolinií. 
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Summary 

The thesis deals with the theory and concept of airline branding, and broadly describes its 

specific characteristics. Based on theoretical concepts, the research part examines the 

perception of airline brands on the Czech market by generation Y. The theoretical part 

explains the process of brand building, sustaining brand equity, positioning, and outlines 

the main characteristics of brands in the airline industry. Since the core product cannot be 

modified and customized on account of aviation law and strict safety regulations, brands 

play a very significant and distinctive role in this area. Despite the possible application of 

traditional marketing concepts, marketers should consider specific differences and 

characteristics such as the strong significance of safety and reliability perception that are 

essential for passengers, and affect the process of brand building in the airline industry. 

Research has shown that generation Y is a relevant target group, because millennials 

travel at least on an irregular basis in 94,88% of the cases, mostly for leisure, however 

with the increasing career opportunities, they also start to travel for business. The outcome 

of the research shows that traditional airline brands have a very strong position in the 

minds of members of generation Y in the Czech Republic, although progressive airlines 

with unique positioning also showed a very strong position and recall. The research part 

also presents a perception map of every airline operating in the Czech Republic. 

Subjective perception correlates with other preference answers, which shows that brands 

such as the luxurious airline Emirates, or the low-cost segment trio Ryanair, Wizz Air, 

and easyJet have differentiated their positioning successfully, therefore they are widely 

recalled and perceived as intended. Brand perception research is an ideal tool for brand 

managers to manage airline brands, and differentiate a very homogeneous product. 
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