
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií a metodami řízení značky. 

V teoretické části jsou popsány marketingové strategie vycházející z marketingového mixu 

a význam značky. Praktická část je aplikována na společnost ŠKODA AUTO a.s. Je zde 

charakterizována společnost, značka Škoda a použité metody při jejím řízení. Cílem práce je 

navrhnout doporučení ke zlepšení řízení značky ve spol. Škoda Auto. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with marketing strategy and brand management methods. In the 

theoretical part are described marketing strategies which are based on marketing mix and 

meaning of the brand. The practical part is applied on the company SKODA AUTO a.s. The 

brand of Skoda and methods what were used during its management are characterized in this 

thesis. The purpose of this bachelor thesis is to suggest a recommendation to improve the brand 

management in the Skoda Auto company. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá marketingovými strategiemi a metodami řízení značky. Téma bylo 

vybráno pro svou aktuálnost a zajímavost. Značky a různé reklamy se objevují téměř na všech 

dostupných místech a je zajímavé sledovat, jak jsou jimi lidé ovlivněni při výběru produktů 

a naopak jak jsou v jejich propagaci vývojoví pracovníci kreativní.  

Marketing provází lidstvo už od počátků, kdy se malí prodejci snažili prodat své produkty 

zákazníkům a už v té době byli nuceni využívat různé metody, nástroje, kterými by přilákali co 

nejvíce odběratelů pro své výrobky. Je velmi zajímavé pozorovat technologický posun 

v marketingovém vývoji, ve kterém dnes hraje důležitou roli přístup k internetu a mobilní 

telefon. 

Hlavním cílem práce je navrhnout řešení, které povede ke zlepšení  marketingové aktivity 

v průmyslovém podniku. V tomto případě se bude jednat o automobilový průmysl konkrétně 

o společnost ŠKODA AUTO a.s., která je jednou z nejvýznamnějších společností v České 

republice. 

V teoretické části bude charakterizován strategický marketing a strategické řízení, které 

zahrnuje plánování, realizaci a kontrolu. Dále budou popsány marketingové strategie 

vycházející z marketingových mixů. Třetí kapitola je věnována významu značky, jejímu řízení, 

velká část kapitoly se zabývá vysvětlením jednotlivých prvků značky (název, představitel, 

slogan, znělka, atd.), díky kterým se od sebe konkurenční značky liší a zákazníci mají ve výběru 

produktů větší přehled. Na závěr budou popsány současné trendy v oblasti jejího řízení. 

Čtvrtá kapitola je aplikována na společnost Škoda Auto, která bude nejprve stručně 

představena. Poté budou popsány jednotlivé prvky značky Škoda a používané metody k jejímu 

řízení. Na závěr budou zjištěné poznatky shrnuty a uvedeny návrhy vedoucí ke zlepšení řízení 

značky Škoda. 
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2 Strategický marketing 

Slovo strategie bylo dříve používáno při vojenských taženích. Pochází z řeckého výrazu 

strategos, který je překládán jako vést vojsko. Dnes je strategie chápána jako dlouhodobý cíl 

a metody, vedoucí k dosažení právě tohoto cíle. 

Pojem „strategický marketing“ není jednoznačně obsahově vymezen. Existuje pro něj několik 

možných definic [4], [9]: 

 Jedná se o vývojovou fázi marketingu. Strategického charakteru nabývá marketing 

v okamžiku, kdy se při plánování budoucích činností soustředí na vymezení 

potenciálních zákazníků a na specifikaci jejich potřeb. 

 Strategický marketing je proces sladění silných stránek firmy se skupinami zákazníků, 

kterým firma může sloužit. Jedná se o proces, který ovlivňuje celkový směr 

a budoucnost firmy, proto je pro celý proces nutná znalost makroprostředí, 

mikroprostředí a obsluhovaných trhů. 

 Kern a Peterson nerozlišují pojmy marketing a strategický marketing a o marketingu 

říkají, že jeho hlavním účelem je vytvářet dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy 

mezi organizací a široce pojatou veřejností. Manažeři se nemohou soustředit pouze na 

řešení každodenních úkolů, ale je nutné, aby se zabývali strategickým rozhodováním.  

Pokud strategii firmy nerozumějí zaměstnanci, nevědí, proč ve firmě pracují. Pokud strategii 

nerozumí zákazník, s obtížemi ho firma získá jako odběratele pro své produkty. Je důležité 

strategii definovat jednoduše a srozumitelně. Každý zaměstnanec by měl být seznámen s tím, 

jak jeho práce přispívá k naplnění celkového cíle společnosti. Jedině takto je zajištěna nejen 

motivace zaměstnanců, ale i snazší rozpoznání toho, kde vzniká přidaná hodnota konečného 

produktu.  

2.1 Strategické řízení 

Mít samotnou strategii ještě neznamená, že je podnik strategicky řízen. Strategické řízení je 

jednou ze tří částí marketingového řízení, zahrnuje soubor činností vrcholového managementu, 

jehož výsledkem je stanovení cílů, postupu jejich dosažení, realizace a kontrola. Přičemž je 

důležité definovat poslání firmy, které vysvětluje její smysl, účel podnikání. Schéma procesu 

strategického řízení je uvedeno na obrázku 1.  
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Obr. 1 Proces Strategického řízení jako nepřetržitý proces [3] 

2.1.1 Strategické plánování 

Jakékoli plánování je zaměřeno na budoucnost, určuje, čeho má být dosaženo a jakým 

způsobem. Je u něj nutná zpětná vazba a začíná stanovením poslání a budoucích cílů firmy. 

Cíle by měly být určovány např. v těchto oblastech: 

 postavení na trhu, inovace, 

 rentabilita, 

 manažerská výkonnost a zodpovědnost, 

 prestiž a společenské postavení, 

 výkonnost pracovníků. 

U strategických cílů je důležité, aby byly správně zformulovány. Doporučuje se tzv. SMART 

přístup. Jednotlivá písmena této zkratky jsou začátečními písmeny „vlastností“, které by 

správně nadefinované cíle měly mít [3]: 

 Stimulating – cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků, 
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 Measurable – dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné, 

 Acceptable – cíle by měly být akceptované pro všechny důležité zájmové skupiny 

typicky například pro akcionáře, 

 Realistic – cíle by měly být reálné, dosažitelné, 

 Timed – určené v čase. 

Strategické plánování se zabývá příležitostmi, které poskytuje stále se měnící prostředí. 

Podstatou je stanovení jasného poslání a hlavních firemních cílů, určení nosných 

podnikatelských aktivit (firemního portfolia) a koordinace dílčích strategií na operativní úrovni 

řízení. [9] 

Plánování je proces, jehož výstupem je dokument – strategický plán, který obsahuje upřesnění 

činností, které musí firma uskutečňovat v zájmu dosažení stanovených cílů. Je důležité 

vzájemně provázat strategické, taktické i operativní plány. 

2.1.2 Realizace 

Proces realizace plánů je založen na tom, jak management dokáže ve společnosti vytvořit 

prostředí, které podporuje jejich realizaci. Cílem manažerů je motivovat zaměstnance tak, aby 

dosažení stanovených cílů bylo v jejich zájmu.  

Základní logiku procesu realizace plánů je možno vyjádřit pomocí systému OSCAR [4]: 

 objectives – cíle, 

 specialization – specializace, 

 coordination – koordinace, 

 authority – pravomoc, 

 responsibility – zodpovědnost. 

2.1.3 Kontrola 

Kontrolování patří mezi nejdůležitější funkci managementu. Od manažerů je očekáváno, že 

budou rozhodovat racionálně. Smyslem kontroly je zjistit, zda dosahované výsledky odpovídají 

výsledkům plánovaným. Kontrola nemá jasný přezkoumací charakter nýbrž analytický. 

Z hlediska působnosti lze rozlišit tři typy kontroly [4]: 

 Preventivní kontrola – je zaměřena na zjišťování kvantitativních a kvalitativních 

odchylek zdrojů používaných organizací. Zahrnuje veškeré manažerské úsilí zaměřené 
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na zvýšení pravděpodobnosti, že dosažené výsledky budou příznivé ve srovnání 

s výsledky plánovanými. 

 Průběžná kontrola – je zaměřena na probíhající operace. Jejím úkolem je zjistit, zda 

operace probíhají v souladu se stanovenými cíli. 

 Kontrola zpětnou vazbou – je zaměřena na konečné výsledky. Tento typ kontroly je 

možné použít i pro sledování situace na trhu a jako východisko pro řadu důležitých 

rozhodnutí, jako například o snížení cen, zavedení nového produktu na trh a uskutečnění 

rozsáhlé propagační kampaně. 

2.2 Marketingové strategie 

Při tvorbě strategie je důležité vymezit rozdíly mezi celopodnikovou strategií, strategií SBU 

(strategic business unit neboli strategická obchodní jednotka), funkční a marketingovou 

strategií. Tvorba vychází z marketingových mixů 4P a 4C, které by měly být v souladu. 

Marketingový mix představuje nástroje, které firma využívá k tomu, aby uspokojila potřeby 

zákazníků a současně dosahovala stanovených cílů. Marketingový mix 4C je zaměřen přímo na 

zákazníka (viz Tab. 1). 

Tab. 1 Marketingový mix – vztah mezi 4P a 4C 

 

 

 

Marketingová strategie – je rozhodnutím vrcholového managementu firmy o tom, jak, kdy a kde 

konkurovat. Má dva směry provázanosti: jeden na firemní strategii, která definuje strategický 

směr, alokaci zdrojů a identifikaci omezení, a druhý na výkonný management, který se zabývá 

volbou marketingových strategií a který nese odpovědnost za informování tvůrců strategií na 

úrovni firmy o vnějších změnách na trhu, znamenajících pro firmu příležitosti a hrozby [4]. 

Klíčovým bodem je volba samotné strategie. Výběr je vyhodnocován pomocí: 

 Efektivnosti – Je strategie schopna dosáhnout stanoveného cíle? 

 Spolehlivosti – Je strategie vzhledem k působení vlivu prostředí schopna dosáhnout 

stanoveného cíle? 

Marketingový mix 

4P 4C 

Product (produkt) Customers (zákazníci) 

Price (cena) Cost (náklady) 

Place (místo) Convenience (pohodlí) 

Promotion (propagace) Communication (komunikace) 
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  Prospěšnosti – Pomůže strategie k dosažení vytyčeného cíle? Je strategie v souladu 

s plánem podniku? 

 Realizaci – Jsou se zavedením strategie spojeny nějaké problémy? 

Marketingové strategie lze členit podle několika hledisek: 

 podle trendů trhu: růstové, udržovací, ústupové, 

 podle chování vzhledem ke konkurenci, 

 podle cyklu životnosti trhu, 

 podle specifických skupin zákazníků, 

 podle velikosti firem. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat marketingovými strategiemi, které vycházejí 

z marketingových mixů 4P a 4C. 

2.2.1 Produktové strategie 

Produktové strategie souvisí s marketingem transakčním a marketingovým mixem 4P. 

Z marketingového mixu 4C vyplývá, že produkt nedefinuje podnik, nýbrž potřeby, přání 

a očekávání zákazníků. Produktové strategie jsou tedy vnímány pohledem zákazníka a obvykle 

obsahují [5]: 

 definování produktových řad zacílených na různé trhy (produktový mix), 

 řízení životního cyklu výrobků, 

 vyhledávání nejvýhodnější skladby vlastností výrobku a služby s ním dodávané 

(produktová inovační strategie), 

 řízení hodnoty značky a image podniku – strategie značky bude popsána v dalších 

kapitolách. 

Definování produktových řad – aby byly produktové řady zvoleny vhodně, postupuje se takto: 

1. Určení teritoria (zemí) kam se bude produkt vyvážet. 

2. Členění jednotlivých zákaznických skupin v teritoriu. 

3. Zacílení na vybrané skupiny zákazníků. 

Životní cyklus výrobku zahrnuje 4 etapy – uvedení na trh, růst prodeje, vrchol prodej (zralost) 

a pokles prodeje (úpadek). V každé fázi životního cyklu jsou využívány různé marketingové, 

výrobní, finanční i prodejní strategie. Jednotlivé fáze životního cyklu popisuje tabulka 2. 
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Tab. 2 Charakteristické rysy jednotlivých fází klasického životního cyklu výrobků [5] 

 

2.2.2 Cenové strategie 

Cena představuje důležitý faktor jak pro firmu, tak pro samotného zákazníka, který se při 

výběru produktu právě cenou nejčastěji řídí. Současně je třeba brát v potaz náklady na výrobu, 

distribuci, marketingovou komunikaci a také na různá omezení ve formě legislativních nařízení, 

poplatků. Cenová strategie firmy musí být v souladu s navrhovanou cenou pro zákazníka a musí 

firmě přinášet zisk. Za všeobecné firemní cíle se považují přežití a maximalizace běžného zisku, 

strategie, které vycházejí z cílů podniku, jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Charakte-

ristické rysy 

Uvedení na trh Růst prodeje Vrchol prodeje Pokles 

prodeje 

Popis Nové výrobky 

jsou drahé, 

zákazníci k 

nim nemají 

důvěru, 

vyčkávají 

Zákazníci 

poznávají hodnotu 

výrobku, její 

konkurenční 

výhodu, začínají 

výrobek kupovat 

Všichni výrobek 

kupují 

Vstupuje 

konkurence, 

probíhá 

dělení nebo 

ztráta trhu 

Komunikace Proniknutí do 

podvědomí 

Vyvolání zájmu Upozorňování na 

vhodnost koupě 

Nízká 

Cena Zaváděcí nebo 

vysoce výnosná 

Průniková, podpora 

prodeje 

Konkurence-

schopná  

Nízká  

Prodej Nízký Rychle roste Vysoký Pokles 

Zisk Většinou ztráta Roste  Vysoký  Pokles  

Zákazníci Obezřetní Všeobecná 

známost o 

produktu, narůstají 

Vysoký počet Snižující se 

počet 

Distribuce Výběrová Intenzivní  Intenzivní  Vyřazení 

nezisk. 

kanálů 
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Tab. 3 Cenové strategie odvozené ze všeobecných platných cílů firem [4]: 

Všeobecně platné 

cíle firem 

Charakteristika stávající situace Zvolená strategická taktika 

Přežití těžkosti s nevyužitými 

kapacitami, se silnou konkurencí, 

se změnou přání spotřebitelů 

prostřednictvím snížení cen 

docílení zvýšení poptávky, ceny 

často pod úrovní nákladů 

Maximalizace 

běžného zisku 

nedostatek běžného zisku výběr cen k dosažení 

krátkodobého maximálního 

zisku 

Maximalizace 

tržního podílu 

snaha o získání dominantního 

podílu na trhu, případně určité 

výše předem stanoveného podílu 

prostřednictvím nejnižších cen 

docílit dominantního tržního 

podílu, a tím i maximalizace 

zisku 

Vůdcovství 

v kvalitě produktu 

snaha o získání postavení vůdce 

v kvalitě 

vysoké kvalitě odpovídají 

vysoké ceny, které uhradí vyšší 

náklady na výzkum, vývoj, 

výrobu i marketing 

Rychlejší vstup na 

trh než 

konkurence 

konkurence se chystá ke vstupu na 

trh se stejným produktem 

nízké ceny, které umožní rychlé 

získání stanoveného tržního 

podílu 

Stabilizace trhu nestabilní trh ceny na úrovni konkurence 

Podpora dalších 

produktů firmy 

dosavadní produkt má na trhu 

dobré umístění a je nutné 

podporovat další nové produkty 

 

Další cenové strategie: 

 Strategie průniková spočívá v rychlém proniknutí na trh s co nejnižšími cenami. 

 Strategie ceny odvozená od psychologického významu čísel – strategie lichých 

(nejčastěji 7 a 9) a sudých (8) čísel, např. 1,99 namísto čísla 2. 

 Strategie velkých a opakovaných nákupů, při které je využíváno poskytování slev, 

věrnostních bodů, dárku. 

Podniky mohou pro stanovení ceny použít i tzv. cenové rozlišení: 

 určování cen pro různé segmenty – za stejný výrobek, jsou účtovány různé ceny, 

 určování cen v závislosti na image – např. podle vzhledu obalu, 

 určování cen podle oblasti prodeje, 

 určování cen podle ročních období. 

2.2.3 Distribuční strategie 

Z pohledu marketingové mixu 4C vychází distribuční strategie z tzv. třetího C – Convenience, 

které lze chápat jako pohodlnou dostupnost produktů k zákazníkům. S tímto souvisí pojem 
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distribuční kanál, který je definován jako cesta, kterou výrobek absolvuje, než dorazí ke svému 

konečnému spotřebiteli. Firmy můžou dosáhnout konkurenční výhody, pokud využijí 

distribuční kanály, které pokryjí větší rozsah, budou mít větší výkonnost, nebo vyšší odbornou 

úroveň než má konkurence. 

Existuje několik typů distribučních cest [4]: 

 distribuční cesty 

 vpřed (výrobce-zákazník) = přímá cesta, 

 vzad (zákazník-výrobce) = přímá cesta, 

 pro spotřebitelské trhy, 

 pro výrobní trhy, 

 pro výrobky, 

 pro služby, 

 pro místa. 

2.2.4 Komunikační strategie 

Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat 

a upozorňovat spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích a jejích značkách. Je prostředkem, 

s jehož pomocí může společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli vztahy. [8] 

Komunikační strategie se zabývá tím, CO bude podnik zákazníkům sdělovat o produktu, 

vychází z tzv. čtvrtého C – Communication. Jde o významnou část strategie, neboť právě 

sdělení je to, co zákazníka musí přesvědčit. Proto by se sdělení mělo od konkurence lišit, být 

v souladu s firemní strategií, se strategií komunikačního mixu a značky. Základním 

předpokladem pro úspěšnou komunikaci je jasná vize, pečlivě ošetřená značka představující 

odlišnost a jedinečnost a také komunikace odpovídající jednotlivým zájmovým a cílovým 

skupinám. 

Cílem marketingové komunikace je zásadní podíl a vliv na jednotlivé fáze zákaznického 

chování a rozhodovací postupy zákazníků. K jejich pochopení je užitečná koncepce E. K. 

Stronga, stará šest desítek let, popisující a objasňující stadia, kterými před nákupem zákazník 

prochází. Podle počátečních písmen anglických slov se pro ni vžila zkratka AIDA (viz Tab. 4). 

V literatuře lze nalézt ještě značné množství dalších modelů zákaznického chování, jejichž 

obsah a význam jsou však podobné a většinou odvozené. 
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Tab. 4 Fáze nákupního rozhodování zákazníků podle modelu AIDA [5]: 

Zkratka Anglický pojem Český význam 

A Attention Pozornost 

I Interest Zájem 

D Desire Přání 

A Action Akce, řešení nákupu 

 

Prvním krokem je upoutat zákazníkovu pozornost. Následujícím je vzbudit v zákazníkovi 

zájem, informovat ho o produktu. Třetí krok modelu AIDA zahrnuje navození zájmu, 

v zákazníkovi je vyvolávána touha po daném produktu a je mu dokázáno, že jedině s tímto 

produktem bude „in“. Posledním krokem je řešení nákupu, což představuje závěrečné 

přesvědčení o tom, kdy, kde a jak produkt pořídit. 

.  
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3 Budování silných značek 

V této kapitole bude vysvětlen význam a soma značky. Dále bude charakterizováno její řízení, 

které zahrnuje stanovení positioningu, hodnoty a realizaci marketingových aktivit. Velká část 

kapitoly se bude zabývat jednotlivými prvky značky. Také zde budou popsány konkrétní 

současné metody jejího řízení.  

3.1 Význam značky 

Definice značky – značka (brand) je jméno, označení, symbol a soustava unikátních asociací 

spojených s tímto jménem, označením nebo symbolem, které odlišují od konkurenčních značek 

a mají výrazný vliv na nákupní rozhodování zákazníků [3]. 

Značka je něco, co se lidem vrývá do povědomí, co má své jméno a důležité postavení 

v komerční sféře [8]. 

Právě značka pomáhá zákazníkům odlišit produkt od produktů konkurence, také je pro 

zákazníka zárukou, že koupený výrobek bude splňovat vlastnosti, které od něj očekává. Dobře 

řízené značky umí v zákaznících vyvolat kladné emoce, asociace, které pozitivně ovlivňují 

nákupní rozhodování. Značka není tvořena jen logem, vizuálním stylem, konkrétním 

výrobkem, ale také servisem a službami, které jsou přímo spojeny s produktem. Značka má ale 

i jiný význam, je schopna zabránit konkurenčním firmám vstoupit na trh, které jako nové mají 

menší šanci získat si své zákazníky. 

Značky podléhají Paretovu pravidlu 80/20, kdy uspěje pouze 20 % z nich. Proč tomu tak je 

[11]?: 

 Značky nejsou dostatečně diferencované, neodlišují se od konkurenčních značek, 

zákazníkovi pak značky splývají a nedokáže mezi nimi rozlišovat. 

 Marketéři někdy raději využívají koncepty už stávajících, úspěšných značek 

a předpokládají, že když to „funguje“ jim, tak to bude vyhovovat i jejich značce. 

Většinou je však, bohužel, opak pravdou. 

 Vysoká fluktuace marketingových manažerů je často zdrojem nekonzistentních 

komunikačních konceptů značky, protože s příchodem nového marketingového šéfa se 

téměř vždy mění kreativní koncept a vytváří se nová strategie budování značky, čímž 

se ztrácí konzistentnost v budování značky. 
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 Značky potřebují vysokou podporu vlastních „tvůrců“, interních zaměstnanců, kteří 

mohou vlastním pozitivním „word-of-mouth“ budovat image značky, ale na efektivní 

a promyšlenou interní komunikaci už v mnoha firmách nezbývá energie, čas ani peníze. 

3.2 Soma značky 

Marketing se soustřeďuje na upoutání pozornosti na značku. Lidé si určitou značku kupují 

v naději, že jim právě ona přinese lepší pocit. Na tento výběr z velké části působí naše emoce, 

tohoto faktu jsou si marketéři vědomi a proto se zaměřují na pozitivní ovlivnění tzv. soma 

značky neboli jejího vnímání, neměli by se ovšem zaměřovat jen na vytváření co nejlepšího 

somatu ale i na předčení očekávání zákazníka a jeho překvapení. Toto soma vychází ze 

vzpomínek, zkušeností, jedná se o chemický proces odehrávající se mezi neurony. 

Pojem soma zavedl neurovědec Antonio Damasio, vysvětluje jej jako pocit, který zažíváme při 

používání dané věci. Damasio o somatických markerech řekl [1]: Klíčové prvky se v naší mysli 

odvíjejí okamžitě, skicovitě a v podstatě současně, příliš rychle na to, aby bylo možné jasně 

stanovit detaily. Ale nyní si představte, že než určitý předpoklad analyticky vyhodnotíte 

z pohledu cena/výkon a než se rozhodnete pro konkrétní řešení problému, stane se něco velmi 

důležitého: když vám na mysli vytane špatný důsledek zvolené možnosti, ať je to sebeprchavější  

vjem, budete mít nepříjemný pocit v útrobách. Vzhledem k tomu, že pocity se dotýkají těla, dal 

jsem tomuto fenoménu technický název somatický stav (,soma‘ je řecký výraz pro tělo); 

a protože „označuje“ určitý stav, říkám mu ,marker‘ (označení). Somatické markery 

představují speciální typ pocitů, které pocházejí ze sekundárních emocí. 

3.3 Proces řízení značky 

Klíčové oblasti v řízení značky: 

 stanovení positioningu (pozice) značky, 

 stanovení brand equity (hodnota značky), 

 realizace marketingových aktivit. 

3.3.1 Positioning značky 

Průběh strategického řízení značky začíná porozuměním tomu, co má značka představovat 

a jakou by měla mít pozici s ohledem na konkurenci. Kotler definuje positioning značky jako 
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„rozhodnutí o plánované nabídce a image společnosti tak, aby obsadila jasné a hodnotné místo 

v mysli cílového spotřebitele“ [6]. 

V rámci positioningu je definována i vize značky a její mantra. Vize jasně definuje očekávání 

majitelů/společnosti od značky a její roli ve společnosti. Proces určování vize je časově 

náročný, je při něm důležitá odvaha, stanovení časového horizontu nastávajících změn 

a v neposlední řadě namotivování zaměstnanců k realizování daných změn. 

Vize se skládá ze tří složek – představa o budoucnosti, účel značky a hodnota značky, přičemž 

jsou tyto tři složky propojeny a vzájemně se podporují.  

 Budoucnost – společnost by měla mít už od začátku představu, čeho by měla/mohla 

značka dosáhnout v horizontu cca deseti let.  

 Účel značky – neboli její smysl, představuje něco, díky čemu bude svět vnímám jako 

lepší místo, lidé budou pozitivnější, šťastnější. 

 Hodnota značky – viz následující kapitola 3.3.2. 

Mantra taktéž esence, slib značky obvykle ve třech až pěti slovech vystihuje její nejdůležitější 

rysy, může být chápána jako „DNA značky“. Mantra BMW „Ultimate Driving Machine“ 

(volně přeloženo jako „maximální hnací stroj“) sděluje, že auta BMW nabízí současně luxus 

i výkon. Také je dobrým příkladem toho, jak může být mantra značky používána i jako slogan. 

3.3.2 Brand equity (hodnota značky) 

Základními hodnotami značky je mnoho asociací, vlastností a výhod, kterými je značka 

popsána. Tyto hodnoty často slouží jako základ pro dobrou strategii a vycházejí z lidských 

hodnot. Zákazníci si podvědomě vybírají právě ty značky/produkty, jejichž hodnoty jsou u nich 

samotných na prvních místech v jejich hodnotovém žebříčku.  

K určení hodnot slouží mentální mapa značky, která zachycuje všechny asociace a reakce 

uživatelů značky. Mezi nejjednodušší prostředek vytvoření mentální mapy je položit 

spotřebitelům např. otázku „Co se vám vybaví, když se řekne tahle značka?“  

Jak zvyšovat hodnotu image firmy – produktu [5]?: 

 zákazníci nechtějí vzletná slova, ale konkrétní produkty, a to každý den a kolem sebe, 

 zákazník má podnik – produkt uložen v povědomí a automaticky ho porovnává s dalšími 

produkty jiného podniku, 
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 klíčovým krokem je stanovení value proposition, což je poskytování hmatatelných 

a emocionálních benefitů – výhod (cenové balíčky, platební výhody, servis), 

 elementárním předpokladem je ochota v kontaktu s pracovníky podniku, 

 jednotné vystupování pracovníků podniku v telefonickém kontaktu se zákazníky, 

v médiích, na prezentacích, v obchodech a samozřejmě seriózní a neklamavá reklama. 

3.3.3 Realizace marketingových programů značky 

V dalším kroku je cílem marketingu a různých marketingových aktivit dostat značku do 

povědomí lidí resp. potenciálních zákazníků. K tomu slouží tzv. prvky značky, které mají za 

úkol odlišit ji od konkurence. Vhodně zvolené prvky napomáhají k dosažení hodnoty značky. 

Keller také definuje šest kritérií pro výběr prvků značky, které by měly prvky splňovat, aby 

bylo řízení značky co nejúspěšnější. Kritéria jsou uvedena v tabulce 5. 

Tab. 5 Seznam kritérií pro výběr prvků značky 

 

 

 

 

 

Mezi výše zmíněné prvky značky, které by měly být navzájem v souladu a doplňovat se, patří: 

 název, 

 logo a symbol, 

 představitel, 

 slogan, 

 znělka, 

 obal. 

1. Název 

Jméno značky je nejdůležitějším a zároveň nejtěžším rozhodnutím. Je to název, co bude 

produkt/(y) provázet po celý životní cyklus, proto by mu mělo být věnováno dostatek 

pozornosti. Měl by být originální, snadno zapamatovatelný, přičemž platí, čím kratší název tím 

zapamatovatelnější. 

Kritéria Interpretace 

1. Zapamatovatelnost Snadno rozpoznatelné a vybavitelné 

2. Smysluplnost Popisné, přesvědčivé 

3. Obliba Zábavné, zajímavé, esteticky příjemné 

4. Přenosnost Skrze geografické hranice a kultury 

5. Adaptabilita Flexibilní, aktualizované 

6. Možnost ochrany Legální, proti konkurenci 
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Název značky může být vytvořen podle jmen zakladatele, zakladatelů. Názvem může být také 

zkratka, která se postupně vyvinula z dlouhého názvu. Pojmenování může vystihovat 

charakteristické vlastnosti produktu, nebo může zakladateli připomínat jeho oblíbený předmět, 

místo. 

Při výběru názvu je také vhodné zohlednit jeho význam a překlad do cizích jazyků, aby nedošlo 

ke zbytečnému nedorozumění jako v těchto případech [6]: 

 Firma Toyota Motors měla velmi nízké prodeje modelu MR2 ve Francii, protože 

kombinace písmen a čísla vyzněla jako francouzská kletba (merde). 

 Proč se auta Chevy Nova nikdy neprodávala době ve španělsky mluvících zemích: „No 

va“ ve španělštině znamená „nejede“. 

 

2. Logo a symbol 

Logo, symbol, vizuální prvek značky obzvlášť zvyšuje povědomí o značce. Rozlišujeme 

symboly verbální (sdělení) a neverbální (obrázek, barva, tvar, atd.). Jakékoliv slovo může být 

symbolem (jaguár – divoká šelma, luxusní automobil), avšak je třeba myslet také na to, co má 

symbol sdělovat. 

Cílem loga je upevnit vztah mezi značkou a jejím vizuálním zobrazením. Společnosti ve svém 

logu často aplikují shodnou sadu barev, které obvykle představují tzv. podnikové barvy. Tyto 

barvy jsou pro podnik typické, přičemž si podle nich zákazník dokáže snadno přiřadit logo ke 

značce. 

3. Představitel 

Představitelé jsou specifickým typem symbolu značky – jimi totiž získává lidské či životné 

vlastnosti [6]. Představitelé mohou mít různé podoby od animovaných postav (např. panáček 

Michelin), zvířat až po živé osoby. Kvůli stále se měnícím trendům jsou představitelé měněni 

častěji než logo značky. Mezi možnou nevýhodu představitelů může patřit schopnost upoutat 

tolik pozornosti, stát se tak oblíbenými, až zastíní ostatní prvky značky a tím mírní celkové 

povědomí o značce. 

4. Slogan 

Slogany jsou krátké, prosté fráze, které informují o značce s použitím co nejméně slov. Hrají 

velmi důležitou roli. Silné slogany vzbuzují důvěru, ovlivňují nákupní rozhodování a jsou 

snadno zapamatovatelné, jsou to ty, které si vybavíte, když se řekne ona značka.  
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Příklady sloganů: 

 Shell „Aby váš motor skvěle Shell“, 

 BMW „sheer driving pleasure“ („naprosté potěšení z jízdy“), 

 Toyota klade důraz na dlouhou životnost „Today. Tomorrow. Toyota“ („Dnes. Zítra. 

Toyota“). 

5. Znělka 

Znělky jsou zhudebněné slogany, které doplňují televizní reklamu a předávají sdělení o značce. 

Často se v nich opakuje jméno značky chytrým a zábavným způsobem. Díky své poutavé 

povaze je u spotřebitelů velká pravděpodobnost, že si budou opakovat znělku i poté, co uvidí 

či uslyší reklamu, a tak se ještě více zvýší zapamatovatelnost značky. 

6. Obal 

Obal neplní jen funkci ochrany produktu při přepravování a skladování. Pomáhá produkt 

identifikovat, odlišit od konkurenčního. Silně ovlivňuje nákupní rozhodování, lidé si s větší 

pravděpodobností vyberou ten výrobek, který je osloví na první pohled, vyvolá zájem a oni se 

budou těšit, až si ho rozbalí. Zajímavý, poutavý design napomáhá celkovému dojmu budování 

hodnoty značky. 

3.4 Současné trendy v brandingu 

Rozlišují se 4 základní skupiny [15] – Tiché stálice, Aktuální trendy, Nepochopené a mizející 

a Buzzwordy, do kterých se jednotlivé trendy řadí. 

Tichými stálicemi jsou ty marketingové strategie, které se dlouhodobě drží na nejvyšších 

stupních využívání. Jedná se např. o E-mailing (e-mailová reklama), která však pro většinu 

příjemců představuje spíše nevyžádanou poštu. Dalším příkladem je Word of mouth („slovo 

z úst“), který je založen na jednoduchém principu, zákazník si koupí produkt, získá s ním 

určitou zkušenost, o které informuje lidi ve svém okolí. A ti dominovým efektem informují 

další a další své známé. 

Do skupiny nepochopené a mizející patří např. QR kódy, Rozšířená realita (Augmented 

reality, používá se zkratka AR), Gamifikace. 

Rozšířená realita přijímá digitální informace (obrázky, audio, video, dotykové či hmatové 

vjemy) a překrývá je v reálném prostředí. Jedná se o zobrazení reality a následného doplnění 

digitálních prvků. AR je charakterizována jako kombinování reálných a virtuálních informací, 
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pracuje a používá se ve 3D prostředí [7]. Využívá se např. jako interaktivní pomůcka při výuce, 

v e-shopech, kdy si zákazník může prohlédnout produkt ze všech jeho stran.  

Gamifikace cílí na lepší zapamatování si značky pomocí her, zábavy, různých soutěží, díky 

kterým si zákazník podvědomě vytváří s firmou pevnější vztah [2]. Avšak tato forma propagace 

není jednoduchá, neboť vyžaduje velké množství kreativních nápadů, právě to je možným 

důvodem umístění v této kategorii. 

Buzzword je označení pro pojem, o kterém se hodně mluví, ale reálně se málo používá. Pojem, 

který je velmi módní, ale za nějakou dobu, se z něj stane naprosto běžně využívané slovo, anebo 

v opačném případě jeho popularita samovolně odezní. Typickým příkladem bývalých 

buzzwordů a dnes již běžně používaných slov je e-mail, web, internet. V současnosti do této 

kategorie patří např. 3D printing, Crowdsourcing, co-creation a další. Crowdsourcing doslovně 

přeložen jako „dav zdroj“ je pojem významově blízký brainstormingu, který spočívá 

v myšlence, více účastníků znamená více nápadů. Je to metoda výzkumu, tvorby nových 

reklamních strategií. Také metoda podporující kreativitu, se kterou souvisí označení co-

creation. 

Obecně lze říct, že se v posledních letech marketing přesouvá do on-line sféry. Čím dál více 

platí tvrzení „kdo není na internetu, jakoby nebyl“. Není proto překvapivé, že aktuální trendy 

se ubírají právě tímto on-line směrem.  

Sociální sítě 

Reklama na sociálních sítích je populární už několik let, přesto se stále neřadí do tichých stálic. 

Samotná reklama ale nestačí, sociální sítě jsou prostředníkem mezi firmou nabízející produkt 

a jejími zákazníky. Obecně se sociální média více používají pro zvyšování povědomí o značce, 

budování nějaké emoční vazby na ni, šíření sdělení, ale mohou být i zajímavým kanálem pro 

podporu on-line prodeje. 

Youtubeři 

Novým fenoménem hlavně mládeže jsou tzv. Youtubeři. Jedná se o lidi, kteří nahrávají své 

příspěvky (parodie, své názory, vtipné stand up, atd.) ve formě videí na server YouTube, sdílejí 

ho s ostatními uživateli, přičemž zde platí přímá úměrnost, čím více shlédnutých videí Youtuber 

má, tím více peněz si díky reklamě umístěné ve svém videu vydělá.  
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Virální marketing 

Stále populárnějším je virální marketing, jehož cílem je vytvoření vtipné originální reklamy na 

podporu prodeje produktu, jeho zviditelnění, zapamatování. Virální marketing spočívá 

v natočení krátkého videa, které si sami lidé přeposílají, sdílí, tím sami zajišťují distribuci. 

Slovo virální je odvozeno od slova virus, v tomto případě znamená šířit se samovolně jako 

virus.  

Mobile first 

Mobilní telefon v dnešní době vlastní téměř každý člověk a téměř každý člověk ho také využívá 

k návštěvě internetových stránek. Mobile first je metoda tvorby internetové stránky, která je 

vytvořená speciálně pro zobrazení v mobilním telefonu.  

Mobile Commerce 

Mobile commerce je rozšířený díky rozvoji chytrých mobilních telefonů a tabletů. Jedná se 

o způsob provádění elektronických transakcí (e-commerce), kde platby a interakce spotřebitele 

s druhou stranou probíhají za pomoci mobilních zařízení. Mobilní transakce jsou spjaty 

s celkovou marketingovou strategií obchodníků a značek. 

S M-commerce souvisí mobilní peněženky, které obsahují aplikace umožňující shromažďování 

zákaznických kupónů, věrnostních karet, různých slev. Využívají se především k on-line 

nákupům a bezkontaktním platbám v obchodech. V roce 2013 se elektronické peněženky 

využívaly ve 13 zemích světa. Jejich rozvoj je relativně pomalý, zatím se jedná o službu pro 

malou část spotřebitelů. 

Výzkumy z roku 2014 ukazují, že nejpopulárnější službou je PayPal. Mobilní aplikace 

umožňuje využívat běžného PayPal účtu i v obchodech. Novinkou je Apple Pay spuštěný v říjnu 

2014. [13] Jedná se o další službu v oblasti mobilních plateb a mobilních peněženek. Aktuálně 

je služba přístupná ve Spojených státech. V oblasti bezpečnosti využívá technologii Touch ID 

(identifikace dotykem prstu) a propracovaný systém „tokenizace“ (místo čísel platebních karet 

systém využívá unikátních kódů pro jednotlivé transakce). Apple Pay se výrazně neliší od 

konkurenčních řešení (především PayPal), ale výzkumy ukazují, že spotřebitelé mají ke službě 

větší důvěru, to znamená, nebojí se ji používat pro větší transakce. 
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Big Data 

Big data je termín aplikovaný na soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, 

spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými nástroji v rozumném čase [12]. 

Od „tradičních“ firemních dat se liší tím, že jsou uzpůsobeny na zpracování velkých objemů 

dat ve velmi krátkém čase a také ekonomicky výhodnějším způsobem. 

Více než osmdesát procent všech dat v podniku má nestrukturovanou formu. Informační 

pracovníci tráví dnes téměř čtvrtinu svého času vyhledáváním informací, přičemž doba získání 

těchto informací může mít vliv nejen na vnitřní produktivitu firmy, ale také například na 

spokojenost a loajalitu zákazníků [12]. Obvykle trvají projekty vytváření datových skladů roky, 

což způsobuje nemalé finanční ztráty. Použitím big dat je možné tyto projekty urychlit 

a dosáhnout přesnějších výsledků. 

Content marketing 

Content marketing neboli obsahový marketing je založen na smysluplném kvalitním obsahu, 

který přiláká zájemce o nabízený produkt. Může se jednat o vtipná videa, obrázky, aktuální 

novinky, články, newslettery, atd. Obsahový marketing se spíše než na prodej zaměřuje na 

komunikaci se zákazníkem.  
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4 Řízení značky ve spol. ŠKODA AUTO a.s. 

V této kapitole bude společnost stručně popsána, poté budou charakterizovány prvky značky 

a zákaznická loajalita. V závěru bude konkrétně popsáno řízení značky ve společnosti Škoda 

Auto. Informace byly získány z volně dostupných zdrojů na internetu. 

4.1 Základní informace o firmě 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. zabývající se vývojem, výrobou a prodejem automobilů, 

komponentů a příslušenstvím sídlí v Mladé Boleslavi, přičemž má další dva pobočné závody 

v Kvasinách a ve Vrchlabí. Vozy se dále vyrábějí v Číně, Rusku, Indii, na Slovensku, Ukrajině 

a v Kazachstánu. Společnost založili Václav Laurin a Václav Klement v roce 1895 jako Laurin 

& Klement. Zpočátku se jednalo o malou firmu na výrobu jízdních kol, v roce 1899 začala 

výroba motocyklů. Od roku 1991 je členem koncernu Volkswagen Group. 

V současné době Škoda Auto zaměstnává více než 24 600 osob. Jediným akcionářem 

společnosti je od 28. června 2014 společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. 

se sídlem v Luxembourgu. [18] 

4.2 Loajalita zákazníků 

Osobní automobil je předmět dlouhodobé spotřeby s nízkou četností nákupu, vysokou 

pořizovací cenou a vysokým vnímaným rizikem užívání, jeho nákup se řadí do kategorie 

komplexního řešení problému. Společnosti kladou velký důraz na věrnost svých zákazníků, 

neboť přilákání nových je mnohem nákladnější než udržení zákazníků stávajících, proto je 

vhodné používat různé benefity jako formu odměny pro věrné zákazníky. S tímto souvisí pojmy 

opakovaný nákup a zákaznická loajalita, které je potřeba rozlišovat.  

Opakovaný nákup může mít řadu důvodů např. blízká dostupnost dodavatele produktu, 

neinformovanost o jiných možnostech nákupu, zvyk, cenový důvod. Zatímco loajalita (věrnost) 

představuje emoční postoj zákazníka, který vyjadřuje pozitivní záměr nakupovat produkty tytéž 

značky i v budoucnu, ale i racionální hodnocení produktu, značky na základě svých osobních 

zkušeností. 

Existují výzkumy, které prokazují, že více než 90 % zákazníků, kteří zakoupili nový automobil, 

jsou spokojeni, až velmi spokojeni se značkou, při dalším nákupu nového vozu však nákup 

stejné značky opakuje jen necelá polovina zákazníků [10]. Tento fakt poukazuje na to, že 
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současná spokojenost vždy nepředstavuje budoucí opakovaný nákup. Proto je důležité aktivně 

se zajímat o potřeby zákazníka a snažit se je uspokojovat co nejlépe. 

V roce 2008 proběhl výzkum, který zjišťoval zákaznickou loajalitu značce Škoda. Pro výzkum 

byla zásadní otázka, kolikátý vůz značky Škoda dotazovaná domácnost používá. Z výsledků 

vyplynulo, že uživatelé osobních automobilů značky Škoda mají ke značce velmi silné vazby, 

které dokazují opětovnými nákupy automobilů téže značky.  Výsledky výzkumu, kterého se 

zúčastnilo 620 opakovaných majitelů vozů značky Škoda, jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce 6. 

Tab. 6 Výsledky výzkumu loajality zákazníků [10] 

4.3 Prvky značky 

Prvky značky představují hlavní rozdíl mezi firmami, značkami. Jejich úkolem je dostat se do 

povědomí lidí, zalíbit se a odlišit od konkurence. Mezi prvky značky patří název, logo, 

představitel, slogan, znělka. Obecně byly prvky popsány v kap. 3.3.3. Tato kapitola se bude 

zabývat konkrétními prvky společnosti Škoda Auto. Obecně lze říct, že společnost je zaměřena 

na jednoduchost, což dokládá princip Simply Clever. 

4.3.1 Název 

Nejprve byla společnost pojmenována podle zakladatelů Václava Laurina a Václava Klementa 

jako Laurin & Klement. V roce 1925 byla společnost začleněna do výroby závodů Emila Škody, 

podle kterého nese současný název Škoda Auto.  

4.3.2 Logo, symbol 

Logo společnosti prošlo šesti změnami až do své současné podoby, která byla představena pod 

heslem „The New Power of ŠKODA“ na začátku roku 2011. Na obrázku 2 je současná podoba 

loga. 

 

 

Kolikátý vůz značky Škoda je v domácnosti 

2. vůz 3. vůz 4. vůz 5. vůz Více než 5. vůz 

42,2 % 34,3 % 12,4 % 7,0 % 4,1 % 
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Logo se skládá z: 

 Zeleného okřídleného šípu, který má ve svém středu malý kruhový otvor. Šíp 

symbolizuje rychlost. Křídla pak pokrok, volnost, odbyt produktů. Malý otvor 

připomínající oko představuje přesnost výroby a vnímavost k okolí. 

 Šíp je orámovaný kruhem chromové barvy, který poukazuje na jednotu a harmonii. 

 Dříve bylo logo doplněno vavříny taktéž v zeleném provedení, které symbolizovaly 

vítězství. 

Typickou barvou pro automobilku je zelená, která představuje cit pro ekologii, šetrnost 

k životnímu prostředí a používání recyklovatelných materiálů. 

 

 

 

4.3.3 Představitel 

V televizních spotech se objevují známé osobnosti jako např. americká zpěvačka Anastacia, DJ 

Tiesto, „obyčejní“ lidé, kteří dokazují, že vozy jsou určeny pro každého. A také maskot, bájný 

Yetti, který reprezentuje model Škoda Yeti. 

4.3.4 Slogan 

Veškeré aktivity společnosti Škoda Auto lze shrnout motem „Simply Clever“. Tahle slova 

nejsou jen sloganem, heslem, ale představují podstatu a poslání společnosti, formují její 

produkty a procesy. Zákazníci vnímají „Simply Clever“ jako symbol jednoduchých praktických 

a přitom chytrých řešení.  

Záměrně je moto v anglickém jazyce, který je mezinárodní, lehce přenositelný a nedochází 

k případným nedorozuměním spojeným se špatným překladem. 

4.3.5 Znělka 

Znělka neboli jingle je v typickém jednoduchém stylu. Nejčastěji je celý reklamní spot doplněn 

pouze hudbou, kdy se na konci ozve známé „Simply Clever“. Jingle znějící v českých rádiích 

je namluven hercem Michalem Dlouhým. 

Obr. 2 Současné logo [19] 
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4.4 Strategie 

Posláním společnosti je výroba a prodej kvalitních, bezpečných vozů, které odpovídají 

mezinárodním normám a standardům, které za dostupnou cenu, uspokojí požadavky svých 

zákazníků. Strategie Škody Auto je zaměřena na poměr ceny/hodnoty, praktičnost a prostornost 

nabízených vozů.  

Cílem růstové strategie je zvýšit celosvětový prodej do roku 2018 alespoň na jeden a půl 

milionu vozů za rok. Tohoto cíle chce Škoda Auto dosáhnout pomocí představení jednoho 

nového nebo upraveného modelu každého půl roku. Součástí růstové strategie je také ochrana 

životního prostředí pomocí strategie GreenFuture, kde je kladen důraz na výrobu vozů s nízkou 

spotřebou paliva a na šetrné využívání zdrojů obecně. 

V roce 2014 dosáhla automobilka nového odbytového rekordu ve stávající historii. Poprvé byla 

překročena milionová hranice dodaných vozů za jediný rok. Do celého světa bylo dodáno 

celkem 1 037 226 vozů značky ŠKODA [18]. Západní a střední Evropa zaznamenala pozitivní 

vývoj v celkovém počtu vozů dodaných zákazníkům, celý evropský region meziročně zvýšil 

svůj tržní podíl o 7,6 %, konkrétně v České republice došlo ke zvýšení tržního podílu na téměř 

38 %. Naopak dodávky do východní Evropy byly nižší než v roce 2013. Viníkem poklesu 

dodávaných vozů do vých. Evropy byl negativní vývoj trhu s osobními automobily, zejména 

na trzích Ukrajiny a Ruska, což se dotklo i značky Škoda. Meziroční pokles poptávky po 

osobních automobilech činil 60,2 % na Ukrajině a 3,5 % na ruském trhu. 

4.5 Řízení značky 

Škoda Auto se snaží zviditelňovat a vstupovat do povědomí lidí mnoha způsoby. V řízení 

značky je velmi kreativní, její televizní reklamy jsou nápadité a přitom jednoduché, všechno se 

řídí principem „Simply Clever“. Nabízí různé mobilní aplikace, se svými zákazníky a fanoušky 

je v neustálém kontaktu pomocí sociálních sítí, podporuje dobročinné nadace, technické 

vzdělávání na středních i vysokých školách, je sponzorem sportovních akcí od hokejových 

utkání až po cyklistické závody např. Tour de France.  

4.5.1 Mobilní aplikace 

Je doba chytrých telefonů a i Škoda Auto následuje současné trendy. Na svých internetových 

stránkách představuje a nabízí mobilní aplikace, díky kterým můžou být nejen její zákazníci 

s automobilkou v neustálém spojení [16]:  
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 Interaktivní katalog, ve kterém je možné si prohlédnout modely vozů a jejich interiéry 

ve 3D. 

 Aplikace ŠKODA servis slouží jako pomoc v obtížné situaci na cestách. Pomáhá 

s kontaktováním asistenční služby, v sekci moje auto jsou zobrazeny a popsány všechny 

kontrolky, které se ve voze vyskytují. 

 ŠKODA Motorsport App je určena pro fanoušky rally, ve které se s nimi dělí o své 

zážitky a vítězství. 

 hry nejen pro děti ale i pro dospělé. 

4.5.2 Event marketing 

Event marketing též nazývaný jako zážitkový marketing vychází z faktu, že si lidé lépe 

zapamatují to, co si sami vyzkouší, doopravdy prožijí. Event marketing zahrnuje události, 

zajímavá představení, testovací jízdy, které pro zákazníka představují určitý zážitek. Jde o akce, 

představení, které podnik inicioval bez prodejního charakteru, aby oslovil správnou cílovou 

skupinu. Škoda Auto každý rok pořádá mnoho eventů, za zmínku stojí projekt Kolo pro život, 

který v letošním roce nabízí sportovní vyžití v rámci 16 závodů po celé České republice. Pro 

závodníky je zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program. 

4.5.3 Guerilla marketing 

Neobvyklé cesty a činnosti k oslovení potenciálních zákazníků s vynaložením co nejnižších 

finančních prostředků, tak by se dal charakterizovat guerilla marketing. Jeho výsledkem je 

upoutání zákazníkovy pozornosti, aniž by si byl vědom toho, že jde o propagaci. Nejtěžší na 

guerilla marketingu je přijít s kreativním, originálním nápadem, který je uskutečnitelný 

jednoduše a přitom efektivně. Škoda Auto využila guerilly, když byli zájemci o testovací jízdu 

usazeni do divadelních sedadel, která byla v části opěrky hlavy potažena přehozem, na kterém 

byl zobrazen autentický volant s logem společnosti i s ovládacími prvky. Výsledkem byla 

vyvolaná nedočkavost z následné testovací jízdy. 

4.5.4 Content marketing 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole 3.4, obsahový marketing se zaměřuje na kvalitní obsah, díky 

kterému přiláká zájemce o nabízený produkt, spíše než prodejem se zabývá komunikací se 

zákazníkem. 
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Škoda Auto na svých internetových stránkách nabízí mobilní aplikace, newslettery s jejichž 

pomocí se zájemce po přihlášení stane odběratelem a na e-mailový účet mu budou pravidelně 

doručovány aktuální novinky. Zájemce o testovací jízdu, v konkrétním vybraném modelu, si ji 

může z pohodlí domova vyplněním jednoduchého formuláře sám zarezervovat. Dále může 

využít služeb e-shopu, který nabízí především náhradní díly, vnitřní i vnější vybavení, dárkové 

předměty, sportovní doplňky a mnoho dalšího. 

4.5.5 Projekty, které pomáhají 

Škoda Auto si je vědoma dopadu automobilového průmyslu na život lidí a životní prostředí. 

Proto se snaží zkvalitňovat život občanů v oblastech, kde jsou umístěny výrobní závody (Mladá 

Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) a v oblastech s nimi sousedícími, různými projekty a granty. 

V roce 2007 automobilka odstartovala projekt na podporu zlepšení životního prostředí, kterého 

se účastní zaměstnanci i se svými rodinami. Prostřednictvím projektu „Za každé prodané auto 

v ČR jeden zasazený strom“ bylo od začátku projektu do konce roku 2014 vysazeno přes 

480 000 stromů ve více než 50 lokalitách [17]. 

Region bez bariér je projekt, jehož cílem je snížit počet bariér a tím zlepšit, ulehčit život 

hendikepovaným lidem. O grant si mohou žádat obce, neziskové organizace, příspěvkové 

organizace, občanská a zájmová sdružení. Může být použit na stavební úpravy, zlepšení 

dostupnosti pro hendikepované, vytváření pracovních míst pro hendikepované a další. 

Škoda Auto podporuje technické vzdělávání na základních i středních školách nákupem 

nového vybavení učeben, zavedením učebních programů pro výuku technických předmětů.  

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit Škoda Auto v oblasti společenské odpovědnosti. 

Program ŠKODA Dětem se zaměřuje na pomoc sociálně znevýhodněným dětem. Přispívá ke 

kvalitnější výuce, zvyšování budoucího pracovního uplatnění, integraci do většinové 

společnosti.  

Grant dopravní bezpečnost v obcích je orientován na zvýšení silniční bezpečnosti, což 

zahrnuje zviditelnění přechodů pro chodce, stavební úpravy, opatření ke zmírnění dopravy aj. 

4.5.6 Shrnutí 

Škoda Auto využívá mnoho marketingových aktivit, pomocí nichž komunikuje, ovlivňuje 

a působí na své potenciální i současné zákazníky. Propagace firmy je zajišťována papírovými 

letáky, reklamami v tisku, v televizi, v rádiích, na sociálních sítích, propracovanými 
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internetovými stránkami společnosti, mobilními aplikacemi, event marketingem, guerilla 

marketingem. Automobilka se snaží snižovat byrokratickou práci svým zaměstnancům, 

podporuje je ve zvyšování svého vzdělání, kvalifikace.  

Společnost Škoda Auto si zakládá na své dlouholeté tradici, kvalitních produktech, přístupu 

k sociálním otázkám, atraktivitě jako zaměstnavatel. Fakt, že je ve svém řízení značky úspěšná, 

dokazuje loajalita zákazníků i častá ocenění a zaujímání vysokých umístění v různých anketách 

například:  

 Častá vítězství vozů v anketě Auto roku. 

 V roce 2014 opět zvítězila v soutěži CZECH TOP 100 a je tak pokládána za 

nejuznávanější společnost v České republice. 

 Studenti českých vysokých škol s technickým zaměřením by po absolvování studia 

nejraději pracovali pro spol. Škoda Auto. Vyplývá to z letošního průzkumu, který 

v Česku už podruhé uspořádala švédská společnost Universum s komunikační 

agenturou Studenta Media a kterého se zúčastnilo více než 13 tisíc vysokoškoláků [14]. 

4.6 Doporučení 

Škoda Auto svou pomoc zaměřuje na široké spektrum oblastí. Svými granty podporuje životní 

prostředí, seniory, sociálně znevýhodněné děti, technické vzdělávání na školách, osoby se 

zdravotním postižením, zvyšování vzdělání svých zaměstnanců. Svou značku řídí zkušeně, 

dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků, řadí se mezi nejvýznamnější firmy v České republice. 

Je atraktivní pro své potenciální zaměstnance. Proto je obtížné navrhnout doporučení, která by 

jí výrazně pomohla. 

Na základě jednotlivých zjištění, které souvisí s aktivitami podporujícími značku Škoda, jsou 

navrhnuta tato doporučení: 

 Granty a projekty přispívá společnost ke kvalitnějšímu a lepšímu životu obyvatel. Je 

pochopitelné, že automobilka podporuje ty okresy, v nichž sídlí její závody (Mladá 

Boleslav, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou) a okresy s nimi sousedícími, ale jako česká 

firma by mohla svou podporu zaměřit i na ostatní části České republiky. Např. na oblasti 

s vysokým počtem obyvatel jako jsou Praha, Brno, Ostrava. 

 Na základě zjištěných údajů na oficiálních internetových stránkách Škoda Auto. Je 

doporučeno internetové stránky zjednodušit a sjednotit, neboť obsahují mnoho 
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informací, které jsou soustředěny na malém prostoru. Ve všech oblastech dbá Škoda na 

jednoduchost dle principu Simply Clever, proto by bylo vhodné, dostat onu typickou 

jednoduchost i na internetové stránky. 

 Automobilka by se mohla více zaměřit na realizaci guerilla marketingu, neboť tato 

forma propagace patří mezi vysoce účinné metody jak upoutat zákazníkovu pozornost, 

např. vyrobit autentický model vozu, který by sloužil jako čekárna na městskou 

hromadnou dopravu.  

 Společnost by mohla sponzorovat více sportovních i kulturních akcí nejen v tuzemsku, 

díky kterým se dostává její značka do povědomí lidí.  

 Obecně platí, že ženy se o automobilový průmysl zajímají méně než muži. Proto by bylo 

vhodné zvýšit náklady na reklamní kampaň, která by byla zacílena právě na ženy.  Např. 

tím, že by byl v reklamní kampani vůz řízen nějakým všeobecně známým sportovcem. 

 Použití slova škoda v rámci reklamní kampaně. 
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5 Závěr 

Marketing se neustále vyvíjí, neustále se vyvíjí i řízení značky ve spol. Škoda Auto. V rámci 

marketingu se v minulosti využívala věcná reklama, naproti tomu dnes je kladen důraz na 

emocionalizaci značky. Zatímco dříve byla reklama šířena hlavně prostřednictvím tisku, 

v současné době se díky technologickému pokroku realizuje v různých médiích. Nejnovější 

metody používání reklamy, řízení značky jsou využívány kvůli nárůstu konkurence, která je 

v automobilovém průmyslu značná. 

Záměrem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketingové strategie a současné metody 

řízení značky, pojmy týkající se brand buildingu. Dále pak popsat marketingové aktivity 

týkající se podpory značky. Hlavním cílem práce bylo na základě jednotlivých zjištění 

formulovat doporučení ke zlepšení řízení značky podniků působících v průmyslovém odvětví, 

přičemž byl vybrán automobilový průmysl konkrétně společnost ŠKODA AUTO a.s. 

V teoretické části byl popsán strategický marketing, jednotlivé marketingové strategie 

vycházející z marketingových mixů, význam značky, její prvky, kterými se od sebe 

konkurenční značky liší a její soma, které vychází z psychologického hlediska. Dále byl popsán 

proces řízení značky, který zahrnuje stanovení positioningu, hodnoty a realizaci 

marketingových programů. Také byly popsány současné trendy v řízení značky. 

Praktická část byla aplikována na spol. Škoda Auto, byly charakterizovány základní informace 

o firmě, loajalita zákazníků, jednotlivé prvky značky Škoda a využívající aktivity k řízení 

značky. Společnost využívá mnoho marketingových aktivit k podpoře své značky, o jejich 

efektivním využití svědčí zákaznická loajalita, vysoký podíl na českém trhu, častá ocenění, 

atraktivita pro absolventy škol i současné zaměstnance. Navržená doporučení, která by mohla 

vést ke zlepšení řízení její značky, jsou například tato, společnost by se mohla svými 

podporujícími granty a projekty zaměřit i na ostatní regiony v České republice než jenom 

okresy, v nichž sídlí její závody. Dále je navrhováno zjednodušení oficiálních internetových 

stránek, pořádání více event akcí, sponzorování dalších sportovních a kulturních událostí 

a zaměření se na časově a kreativně náročný, ale velmi efektivní guerilla marketing. 
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