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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu ve společnosti AAA AUTO 
s podrobnějším rozborem firemní propagace. Hlavním cílem práce je veškeré zanaly-
zování marketingových aktivit firmy. Vedlejším cílem se následně stává podrobit tuto 
analýzu dotazníkovému šetření. Práce je rozdělena na úvod, teoretickou část, praktic-
kou část a závěr. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše věnující se pře-
devším problematice marketingu, marketingového mixu a hlouběji formám propa-
gace. V úvodu praktické části je představena společnost AAA AUTO a následně apliko-
vány dílčí složky propagace. Kde je hlavní důraz kladen na reklamu, online komunikaci, 
osobní prodej či partnerské spolupráce. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky. 
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Abstract 

The bachelor’s thesis deals with the analysis of the marketing mix in the company AAA 
AUTO with a more detailed analysis of corporate promotion. The main work is all the 
analysis of marketing activities of the company. The secondary goal that becomes to 
subject this analysis to a questionnaire survey. The work is divided into an introduction, 
a theoretical part, a practical part and a conclusion. The theoretical part is processed 
in the formo f literary scaffoiding dealing primarily with issues of marketing, marketing 
mix and deeper forms of promotion. In the introduction to the practical part, the com-
pany AAA AUTO is introduced and then the partial components of promotion are ap-
plied. Where the main emphasis is on advertising, online communication, personal sa-
les or partnerships. At the end of the work are summarized the findings. 
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Úvod 
V dnešní době existuje velké pole konkurence a firmám již nestačí pouze kvalitní výro-
bek, ale také by se měly zaměřit na kvalitní propagaci. Pro zmiňované účely existuje 
takzvaný marketingový mix, který obsahuje čtyři základní marketingové nástroje. Za 
použití těchto nástrojů firma dosahuje svých marketingových cílů. 
 
Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala společnost AAA AUTO, která se 
zabývá především prodejem a odkupem automobilů. 	
 
Cílem bakalářské práce je podrobné zanalyzování marketingových aktivit vybrané spo-
lečnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou 
část. Teoretická část bakalářské práce obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na 
marketing, marketingový mix a propagaci. Marketingový mix obsahuje čtyři základní 
marketingové nástroje, kde se podrobněji zaměříme na propagaci. Jedním z hlavních 
druhů propagace je reklama, která není využívána pouze jako podpora prodeje pro-
duktu, ale taktéž jako podpora značky, její image. Následně se zaměříme na sponzo-
ring, partnerské spolupráce či online komunikaci, která se stává v dnešní době klíčo-
vou. 
 
Cílem praktické části bakalářské je konkrétní rozbor složek propagace, které budou ná-
sledně aplikovány na společnost AAA AUTO. V úvodu této části bude představena spo-
lečnost, poté již bude následovat konkrétní rozbor druhů propagace, kterými jsou re-
klama, sponzoring, partnerské spolupráce, online komunikace, osobní prodej, vztahy 
s veřejností a společenská odpovědnost firmy. Největší důraz bude kladen na reklamu 
a online komunikaci. 
V této části je konec věnován marketingovému výzkumu, pomocí kterého ověříme, zda 
firma odvádí své marketingové aktivity úspěšně. Téma tohoto výzkumu bude „Prů-
zkum spotřebitelského snímání marketingových aktivit společnosti AAA AUTO.“ Otázky 
a odpovědi budou řádně okomentovány a uvedeny, z jakých důvodů respondenti od-
povídali tak či onak.   
 
.   
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1 MARKETING 
Podstatu marketingu vyjádřit jednou větou je obtížné, ale lze říci, že podstatou marke-
tingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy podnikatelského subjektu a zákazníka. 
Právě zákazník by měl být klíčovým bodem marketingové úvahy a poté i marketingo-
vého rozhodování. Podstatu marketingu vystihuje řada definic, ale většinou mají tyto 
společné prvky (Zamazalová a kol., 2010, s. 3): 

• marketing začíná odhadem potřeb a vytvářením představy o produktech, které 
by mohly uspokojit, a končí jejich úplným uspokojením, 

• nejedná se o fragmentovaný soubor dílčích činností, ale o integrovaný komplex 
činností, 

• do prodeje se ziskem se promítá spokojenost zákazníka, která je atributem 
úspěšného podnikání. 

 
Definice marketingu je v literatuře vymezena mnohými způsoby. Za velmi uznávané 
určení marketingu lze považovat definici přijatou Americkou marketingovou společ-
ností (AMA) v roce 1985: „Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, 
oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k usku-
tečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací.“ 
 
Taktéž lze zmínit definice z publikace Kotlera a Armtronga, kteří marketing chápou jako 
„společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i sku-
piny své přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ (Kotler, Armstrong, 
2004, s. 30) 
 
Z historického hlediska se marketing objevil kolem roku 1910, konkrétně v USA jako 
určitá reakce na situaci, která se projevovala zaostáváním tržní kapacity určené kou-
pěschopnou poptávkou za možnosti výroby vlivem hospodářské krize. V tomto období 
byl důraz kladen na realizační funkci s úmyslem stimulovat poptávku na oslabeném 
trhu. Zhruba od poloviny 50. let dochází k silnému rozvoji marketingových nástrojů a 
metod. Nyní již marketing není zaměřen pouze na bezprostřední práci s trhem, ale je 
rozšířen o strategickou dimenzi. (Zamazalová a kol., 2010, s. 6) 
 

1.1.1 Potřeby, přání a poptávka 

Základní lidskou nezbytností je uspokojování potřeb. V současnosti nejúspěšnější 
firmy uplatňují určitou marketingovou koncepci, kdy odborníci nejdříve identifikují po-
třeby, a poté nabídnou produkty, které tyto potřeby uspokojí, tímto poté zjistí dlouho-
dobou prosperitu firmy. Potřeba je identifikována rozdílem mezi aktuálním stavem, 
v němž se spotřebitel nachází, a stavem ideálním či žádném. Stane-li se tento rozdíl 
dostatečně velkým, tak je spotřebitel motivován k tomu, aby něco pro uspokojení své 
potřeby udělal. Rozlišují se například tyto druhy potřeb: nezbytné, žádoucí, hmotné, 
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přechodné aj. Tyto potřeby se poté stávají přáními. Jedná se o touhu po konkrétním 
produktu, který uspokojí potřebu. Následně pokud spojíme touhu se zdroji pro uspo-
kojení přání, vznikne nám poptávka. (Solomon, Marshall, Stuart, 2006, s. 7) 
 

1.1.2  Cílové trhy, segmentace a positioning 

Identifikování zákazníků podle základních proměnných je jedním z hlavních kroků, kte-
rými jsou určovány cílové trhy. Ty lze popsat za pomoci těchto proměnných: geogra-
fické, demografické, socioekonomické, sociopsychologické, behaviorální aj. Cílové sku-
piny, kterým se bude firma ve své marketingové komunikaci věnovat se zvolí na zá-
kladě již zmíněné segmentace. Po určení tržních segmentů se firma či marketér roz-
hoduje, které z nich představují největší příležitost, ty se poté stávají cílovými trhy. 
Hned nato, jak jsou definovány a vybrány cílové segmenty, vstupuje na řadu rozhod-
nutí, jak bude na zákazníky působit. Podle Kotlera pak „pro každý cílový trh firma při-
praví tržní nabídku, kterou umístí v myslích cílových zákazníků jako nabídku poskytující 
nějakou konkrétní hlavní výhodu.“ (Kotler, Keller, 2013, s. 40) 
 

1.1.3  Hodnota a spokojenost 

Hodnoty se stávají pro zákazníka nejdůležitějšími faktory. Každý kupující si vybírá ur-
čité nabídky, o kterých je přesvědčen, že mu poskytnou největší hodnotu. Hodnota je 
prvotně kombinací kvality, ceny a služeb (QSP) – o tomto hovoříme jako o triádě hod-
noty pro zákazníka. S kvalitou a úrovní služeb roste vnímání hodnoty, ale klesá s výší 
ceny. Podle Kotlera a Kellera (2013, s. 41) „uspokojení odráží hodnocení vnímaného vý-
konu výrobku jedincem v porovnání s jeho očekáváními.“ Pokud výkon stagnuje za 
očekáváním, tak je zákazník nespokojen. Pokud uspokojí očekávání, bude zákazník 
spokojen. Potěšen je poté, co předčí očekávání.  
	

Dodavatelský řetězec 

Tento řetězec v sobě zahrnuje nejen prvky, které jsou z hlediska provozu firmy vnější, 
ale také zahrnuje všechny činnosti nutné k přeměně hrubého materiálu do podoby 
zboží či služby a jeho dodání zákazníkovi. Řízení toků mezi firmami podílející se v do-
davatelském řetězci s cílem maximalizace ziskovosti se poté nazývá řízení dodavatel-
ského řetězce. (Solon, Marshall, Stuart, 2006, s. 458). 
 

1.1.4  Konkurence 

Jedná se o výraz, který určuje proces střetu odlišných ekonomických zájmů více tržních 
subjektů na různých typech trhů. Konkurence obsahuje všechny současné či budoucí 
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potenciální konkurující nabídky a substituty, o které může mít kupující zájem. Ke kon-
kurenci dochází v těchto případech:  
 

• Konkurence na straně poptávky 
• Konkurence na straně nabídky 
• Konkurence mezi poptávkou a nabídkou (napříč trhem) 

 
Konkurenční prostředí se stává jednou z dispozic fungování tržního hospodářství.  
 
 
V úvodní, první kapitole bakalářské práce jsme se zaměřili na vysvětlení základních 
pojmů marketingu. Dozvěděli jsme se, že podstatou marketing je snaha o nalezení 
rovnováhy mezi zákazníkem a zájmy podnikatelského subjektu. Dále již víme, že mar-
keting se poprvé objevil v USA, kolem roku 1910. Poté jsme se zabývali základní lidskou 
nezbytností, kterou je uspokojování potřeb. Pokud jsou tyto potřeby uspokojeny stá-
vají se přáními. Po první kapitole následuje kapitola druhá, která podrobněji popíše, co 
to je marketingová komunikace.  
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2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 
Marketingová komunikace by se dala charakterizovat jako řízení informování a pře-
svědčování cílových skupin, pomocí kterého organizace či další instituce realizují své 
marketingové cíle. Marketingová komunikace musí respektovat celkovou marketingo-
vou strategii, protože v případě, pokud bude organizace realizovat marketingově-ko-
munikační kampaň, která nebude odpovídat cílovému segmentu a taktéž nebude 
podporovat stanovený positioning značky, tak se dopouští závažné chyby (Karlíček, 
2018, s. 193). 
Prostřednictvím marketingové komunikace lze vyvolávat dialog se zákazníkem, nava-
zovat se zákazníkem určitý vztah. Dále je možné marketingovou komunikací posilovat 
věrnost zákazníků a přispívat k tvorbě hodnoty pro zákazníka. V konečném důsledku 
nelze opomenout, že „marketingová komunikace funguje také tehdy, když spotřebite-
lům ukazuje, jak a proč je výrobek používán, kým, kde a kdy. Spotřebitelé si možná 
zapamatují, kdo výrobek vyrábí a co společnost a značka vlastně představuje, a možná 
v nich komunikace podnítí touhu výrobek vyzkoušet nebo ho začali používat“ (Kotler, 
Keller, 2013, s. 516). 
 
Definování cílů organizace patří k nejdůležitějším rozhodnutím každého podniku, resp. 
manažera. Marketingová komunikace není výjimkou. Mezi nejčastěji uváděné cíle mar-
ketingově komunikačních aktivit patří (Přikrylová, 2019, s. 42–45): 
 

• vybudování a rozvoj značky – představení osobnosti značky, tvorba povědomí 

o značce, posílení znalosti značky, ovlivnění postojů zákazníků vůči značce, 

tvorba pozitivního image značky; 

• poskytnutí informací – poskytnutí informací o dostupnosti výrobku či služby, 

případně dalších relevantních informací; 

• tvorba a stimulace poptávky – navýšení poptávky po produktu, značce, či 

službě; 

• diferenciace značky, produktu, firmy – odlišení od konkurence prostřednictvím 

komunikace unikátních vlastností a tvorby pozitivních asociací v myslích spo-

třebitelů; 

• kladení důrazu na užitek a hodnotu produktu – zdůraznění výhody, které nákup 

produktu či příjem služeb přináší; 

• stabilizace obratu – eliminace sezónních projevů, či nepravidelností v po-

ptávce; 

• posílení image podniku – zlepšení představ a názorů zákazníků ohledně 

značky. 
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2.1 Cíle marketingové komunikace 

Cíle jsou velmi rozmanité, ale mezi hlavní cíle marketingové komunikace patří pře-
svědčování, informování a připomínání produktů zákazníkům. Taktéž se formují vazby 
mezi subjekty hodnotové sítě a upevňují se vztahy. Budování dlouhodobých vztahů se 
zákazníky je pro společnost jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou se zaměřují. 
Je potřeba přemýšlet o vazbě mezifiremními cíli a cíli marketingovými následujícím 
způsobem: vodítkem pro jednání celé firmy jsou firemní cíle, ale marketingové cíle sta-
novují, čeho musí divize marketingu dosáhnout, aby firma poté splnila své celkové cíle. 
(Solom, Marshall, Stuart, 2006, s. 45) 

2.2 Způsoby marketingové komunikace 

Realizace marketingové komunikace probíhá prostřednictvím tzv. komunikačního 
mixu, který je vytvářen tak, aby prostřednictvím optimální kombinace různých nástrojů 
přispěl či zajistil dosažení marketingových cílů, případně cílů organizace. Do tohoto 
komunikačního mixu patří osobní a neosobní formy marketingové komunikace, tj. 
osobní prodej (jako osobní forma) a reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public 
relations, sponzoring, veletrhy a výstavy (jako další neosobní formy prodeje). Každý 
z těchto nástrojů má své výhody a nevýhody, a proto by měla organizace vždy zvažo-
vat, které z forem využije (Přikrylová, 2019, s. 45–47). 
Způsob realizace marketingové komunikace je potom ovlivněn zejména komunikač-
ním cílem, kterého chce organizace dosáhnout prostřednictvím marketingově-komu-
nikační kampaně, ale také cílovou skupinou zákazníků. Každá skupina totiž reaguje 
efektivněji na jiné nástroje komunikačního mixu (Karlíček, 2018, s. 209-210). 
 

2.3 Komunikační strategie 

Komunikační strategie cílí na stávající i potenciální zákazníky. Zachycuje možnosti, jak  
se má podnik dopracovat ke svým stanoveným cílům s podmínkou, že musí být v sou-
ladu s marketingovou strategií. Mezi nástroje komunikační strategie patří marketin-
gové sdělení, komunikační mediální mix a kreativní ztvárnění. Pod pojmem marketin-
gové sdělení si lze představit takové sdělení, které je předáváno cílové skupině a jeho 
prostřednictvím si zákazníci vytváří jakýsi názor na značku. Důležité přitom ale je, aby 
zákazníci jednoznačně odlišili naši značku od konkurence. Komunikační mediální mix 
je tvořen sedmi základními nástroji, kterými jsou reklama, podpora prodeje, event mar-
keting, direct marketing, public relations a jiné. Také lze zmínit komunikační strategie 
na internetu na základě cílů komunikace. Pro propagaci se nejčastěji používá reklama, 
online PR a virtuální marketing. 
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Strategie tlaku (Push) 

Jedná se o metodu, která využívá především podporu prodeje a osobní prodej. Snaží 
se zapůsobit na distributory, aby produkt kupovali. V praxi se využívá především v si-
tuacích, kdy významnou roli v kupním rozhodování zákazníka hraje místo prodeje. (Za-
mazalová a kol., 2010, s. 258) 

Strategie tahu (Pull) 

Tato metoda je zacílena na oslovení zákazníků neboli spotřebitelů, u kterých chce vy-
volat poptávku po produktech. Ve sdělovacích prostředcích se využívá zejména re-
klama a publicita. Strategie tahu se používá především u diferencovaných, přitažlivých 
produktů, které dokážou zákazníky zaujmout. (Zamazalová a kol., 2010, s. 258) 
 
Zpravidla nelze využívat pouze jednu strategii, ale často se obě strategie kombinují.  
 
 
V této kapitole s názvem marketingová komunikace jsme se dozvěděli, že tento druh 
komunikace lze charakterizovat jako řízení informování a přesvědčování cílových sku-
pin, kdy díky tomuto organizace realizují firemní marketingové cíle. Dále jsme si uvedli 
příklady nejčastějších cílů marketingově komunikačních aktivit mezi které například 
patří vybudování a rozvoj značky, či tvorba a stimulace poptávky. Následuje třetí kapi-
tola, která bude věnována marketingovému mixu. Marketingový mix obsahuje pro-
dukt, cenu, distribuci a propagaci. Zmíněná propagace je podrobněji rozepsána dle 
komunikačního mixu. 
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3 MARKETINGOVÝ MIX 
Marketingový mix lze vymezit jako spojením čtyř základních marketingových nástrojů, 
které společnost používá k dosažení svých cílů. Firma za pomoci využití a aplikaci 
těchto nástrojů nabídku na cílovém trhu nejen upravuje, ale taktéž do nabídky zahr-
nuje postupy, pomocí kterých zvyšuje poptávku po svém produktu či službě. Marketin-
gové nástroje, také označované jako 4P zahrnují: cenu (Price), produkt (Product), pro-
pagaci (Promotion), distribuci (Place).  
 
Kotler s Armstrongem (2004, s. 105) ve své publikaci uvádí, že „Marketingový mix je 
souborem taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a ko-
munikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků a cílo-
vém trhu.“ 
 
Níže uvedená tab. 1 (Kotler, 2007, s. 71) popisuje složky marketingového mixu. V levé 
části jsou zobrazeny složky marketingového mixu 4P, které jsou podrobněji rozepsány 
v této kapitole. Ve stručnosti se jedná o produkt, cenu, distribuci a propagaci. V pravé 
části tabulky jsou složky marketingového mixu 4C. Z pohledu zákazníka by mu měl 
produkt přinést užitek, který pro něj ale představuje náklad. Produkt by se pro něj měl 
dále stát dostupným. 
 
 
Tabulka 1: Složky marketingového mixu: 4P a 4C 

4P 4C 

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka 
Cena (price) Náklady na straně zákazníka 
Distribuce (place) Dostupnost 
Propagace (promotion) Komunikace 

 Zdroj: vlastní úprava tabulky dle Kotlera 
 

3.1 Produkt 

Produkt lze považovat za „nejen jakékoliv fyzické zboží, ale také nejrůznější služby, in-
formace, myšlenky, zážitky a jejich kombinace, pokud tedy mohou být předmětem 
směny“ (Karlíček, 2018, s. 154). 
 
Tímto se produkt stává základní stavební jednotkou marketingových aktivit, kdy musí 
konkretizovat potřeby, přání, požadavky a očekávání zákazníků, respektovat charakte-
rové vlastnosti požadovaného užitku a účelu využití (Jakubíková, 2013, s. 202). 
To znamená, že každá organizace musí zvažovat, jaké charakteristiky pro svůj produkt 
zvolí. Z tohoto vyplývá, že má každý produkt určité charakteristiky, kterými se odlišuje 
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od konkurence. K těmto charakteristikám patří například kvalita, materiál, výkon, trvan-
livost, rozměr, množství, rozdíly v možné míře přizpůsobení individuálním potřebám a 
přáním zákazníků, rozdíly v rychlosti doručení, v dodacích podmínkách, ve formě, tvaru, 
rozměru či množství apod. Při rozhodování o charakteristikách produktu je vždy nutné, 
aby toto rozhodnutí probíhalo v souladu s tím, co ocení zákazníci podniku, a také jakou 
cenu budou zákazníci akceptovat. Každá doplňková funkční charakteristika produktu 
vyžaduje určité náklady (zvyšování výkonnosti, využití kvalitnějších materiálů, hezčí 
design, lepší doprovodné služby, to vše vyžaduje náklady), a proto by měla být daná 
charakteristika kompenzována dostatečnými tržbami (Karlíček, 2018, s. 154–157). 
Charakteristiky produktu pak vytváří celý produkt, který lze rozložit na tři základní 
úrovně, jejichž nastavením organizace vyjadřuje svůj postoj k zákazníkům, k řešení je-
jich potřeb a přání, vyjadřuje jimi své hodnoty, etické a morální principy. Hovoří se o 
úrovních v podobě (Jakubíková, 2013, s. 202–203): 
 

• jádro produktu – tato úroveň musí vyřešit základní přání a problémy zákazníka, 

naplnit jeho potřeby a očekávání; 

• vlastní, skutečný či reálný produkt – jde o soubor charakteristických vlastností, 

které zákazník od produktu vyžaduje, jde o předmět základního konkurenčního 

úsilí. Konkrétněji například zhotovení, kvalitu, značku, styl, image, design, obal, 

tvar balení, název, jméno výrobce, dosažitelnost produktu; 

• rozšířený, širší produkt – jeho obsahem jsou další služby či výhody k produktu, 

které představují dodatečné užitky pro zákazníky, může jít například o servisní 

služby, záruční lhůty, garanční či jiné opravy, odbornou instruktáž, poradenství, 

leasing, splátkový prodej apod. 

Další podstatnou náležitostí produktu a jeho marketingu je koncepce životního cyklu 
produktu, která definuje čtyři základní fáze životního cyklu každého produktu, kdy se 
v průběhu času různé mění prodej produktu a ziskovost produktu. Marketing by se měl 
právě tomuto životnímu cyklu přizpůsobit. K základním fázím životního cyklu produktu 
patří (Udroiu, Bere, 2018, s. 18–19): 
 

• uvedení na trh – produkt je uveden na trh, objem prodeje je nízký, ziskovost je 

nulová, či ztrátová vzhledem k vysokým nákladům; 

• růst – pomalu roste objem prodeje, ale ziskovost je stále na nižší úrovni, či do-

chází ke generování ztráty; 

• dospělost – objemy prodeje dosahují vrcholu, či stagnují, a také již dochází ke 

generování zisku; 

• zánik – poptávka už v této fázi neroste, ale právě naopak, dochází k poklesu 

objemu prodejů, a tím i ziskovosti. 
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3.2 Cena 

Jedná se o hodnotu, kterou se zákazník vzdá výměnou za získání požadovaného pro-
duktu. (Solom, Marshall, Stuart, 2006, s. 319) 
 

3.2.1 Funkce ceny 

1. Alokační funkce 

Tato cena rozmisťuje ekonomické zdroje mezi určitá užití tak, aby byly využí-
vány efektivně. Pomáhá zákazníkům při rozhodování, jak vynaložit a rozdělit své 
peníze – alokovat kupní sílu, aby došlo k dosažení maximálního užitku. Plní úkol 
nástroje rozmístění disponibilních zdrojů. Výsledkem šíření cenových informací 
a reakcí na informace je realokace, tedy přemístění výrobních zdrojů (práce a 
kapitálu). 
 

2. Informační funkce 
Tato funkce je nositelem informací o stavu na trhu, především o situaci nabídky 
a poptávky. Informuje zákazníky o umístění produktu na trhu, taktéž o jeho 
vztahu ke konkurenci. Pokud nastane situace, že se některý výrobní zdroj stane 
vzácnějším, jsou o tom zákazníci i výrobci pomocí informační funkce ceny infor-
mováni. Pokud dojde k růstu či poklesu ceny, tak vztah nabídky a poptávky sig-
nalizuje výrobcům, aby snížili nebo zvýšili jejich produkci.  

3.2.2  Cenová strategie 

Top management firmy se věnuje volbě cenových strategií, kde se rozhoduje z pravidla 
mezi dvěma základními směry: 
 

1. Strategie trvale nízkých cen (EDLP) – everyday low pricing. Jde o takovou stra-
tegii, při které jsou ceny nastaveny dlouhodobě na nízké úrovni. Firma nepou-
žívá výprodejové akce či cenovou propagaci. Společnosti vychází z předpo-
kladu, že dlouhodobě konstantní ceny jsou pro kupující jistota, taktéž vychází 
z toho, že zákazníci nemají čas vyhledávat informace o výprodejích. Tento druh 
strategie zdá se být výhodný, jelikož šetří náklady spojené s propagačními ak-
cemi, a proto je v současném silném konkurenčním prostředí obchodníky často 
využívána. 
 

2. Strategie vyšších cen – high low pricing. Tento typ strategie má za úkol nalákat 
zákazníky pomocí propagačních akcí. Při těchto akcích jsou ceny stanoveny pod 
úrovní EDLP. 
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3.2.3  Rozhodování o ceně 

Tvorbou cen se v maloobchodních firmách zabývá střední management. O velikosti 
cen se v obchodě rozhoduje denně, jelikož cenová agenda je velmi rozsáhlá a náročná. 
Kvůli velkému množství výrobků, které je potřeba ocenit, dochází k tomu, že existuje 
snaha určení ceny maximálně zjednodušit – toto umožňuje nákladová metoda. Hlav-
ním cílem tvorby cen v maloobchodě je zajistit ziskovost nabídky jako celku, nikoliv 
ziskovost jednotlivého produktu. Při tvorbě ceny může mít znatelný vliv silného doda-
vatele, který sleduje vlastní cíle v oblasti tvorby ceny. Tyto cíle nemusí být pokaždé 
totožné s cíli maloobchodníka, ale záleží na vzájemné tržní pozici obou subjektů a na 
tom, jestli se je podaří prosadit. Maloobchodník sleduje cíle při rozhodování o ceně, 
tyto cíle jsou poté odlišné od cílů výrobce. Obchodník bude často usilovat o získání 
zákazníků a zvýšení jejich počtu zákazníků. Dalším cílem je zvýšení objemu prodejů a 
tržeb.  
 

3.3 Distribuce 

S pojmem distribuce se pojí veškerá činnost spjatá s pohybem zboží od výrobce ke 
správným lidem v době, kdy ho potřebují.  
 
Miroslav Karlíček distribuci definuje pojmem dostupnost takto: „Dostupností (place) se 
rozumí způsob, jakým se produkt dostává ke svým zákazníkům. Jednoduchost, rych-
lost, pohodlí, s nimiž může zákazník produkt získat, jsou součástí celkové hodnoty, kte-
rou firma zákazníkovi nabízí. Platí, že není-li produkt pro cílovou skupinu dostatečně 
dostupný, může být veškeré další marketingové snažení zbytečné.“ (Karlíček, 2013, s. 
211) 
 

3.4 Propagace 

Propagaci lze považovat za komunikaci, která má pomoci utváření a uspokojování eko-
nomických a mimoekonomických zájmů a potřeb zadavatele, agentury, zástupce no-
siče – média či příjemců procesu. V teorii i praxi se lze setkat s různým výkladem to-
hoto pojmu. Například se propagace přibližuje komunikaci z obecného hlediska, dále 
se považuje za souhrn aktivit vedoucích k prodeji výrobku, či se charakterizuje jako 
placená forma neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží, služeb konkrétního 
sponzora (Jurášková, Horňák, 2012, s. 179). 
V dalších případech se propagace používá jako nadřazený pojem pro jednotlivé části 
komunikačního mixu (Vysekalová, Mikeš, 2018). 
V souvislosti s propagací se lze tedy zaměřit na vybrané nástroje komunikačního mixu, 
tj. sponzoring, on-line komunikaci na sociálních sítích, partnerské spolupráce, osobní 
prodej, reklamu. 
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3.4.1 Reklama 

Reklama má charakter tvorby a distribuce zpráv poskytovatelů zboží či služeb, které 
jsou nabízené s komerčním cílem. Z reklamy musí být zřejmé, že se jedná o placené 
zprávy, které využívají komunikační média pro dosažení cílové skupiny (Vysekalová, 
Mikeš, 2018). 
Reklama má formu jakékoliv placené formy neosobní prezentace a propagace myšle-
nek, zboží, či služeb, kdy je jasně uveden sponzor (podnik, značka apod.) Reklama se 
realizuje prostřednictvím tiskových médií (tj. noviny a časopisy), vysílacích médií (tj. 
rozhlas a televize), síťových médií (tj. telefon, kabel, satelit, bezdrátových), či elektro-
nických médií (tj. audiopásky, videopásky, videodisky, CD-ROM, webové stránky), či dis-
plejových médií (tj. billboardy, cedule, plakáty). V řadě případů je to právě reklama, 
která tvoří klíčový prvek marketingové komunikace, ale v dnešním komunikačním pro-
středí, nemůže být prvkem jediným a působit bez integrace s dalšími prvky (Kotler, 
Keller, 2013, s. 518). 
V praxi existuje široká škála různých typů reklamy, které mohou podnikatelské organi-
zace využívat. Například reklama na podporu image podniku se zaměřuje právě na 
podnik, nikoliv jeho produkty, aby se zlepšila pověst podniku. Dále se vyskytuje re-
klama na podporu prodeje v místě prodeje produktů (to je umístění různých materiálů, 
které mají ovlivnit zákazníka při jeho nákupu). Dalším typem je například reklama s pří-
mou odpovědní (má vyvolat okamžitou odpověď tím, že si zákazník produkt zakoupí), 
dále jde například o reklamu pomocí pošty (která se zařazuje do oblasti přímého mar-
ketingu), nebo reklamu typu „navnaď a přesun“, která je však klamavá, protože pro-
dejce nezamýšlí prodat produkt, ale pouze přilákat zákazníky do obchodu apod. (Ja-
kubíková, 2013, s. 312–313). 
 
Níže uvedený obrázek (Karlíček a kol., 2016, s. 68) zobrazuje nejvýznamnější obecná 
kritéria efektivní reklamy. Na jedné straně jsou jimi silný branding a přesvědčivé sdě-
lení, na druhé straně jimi jsou originalita a líbivost reklamy.  
  

Silný	branding	a	
jasné	přesvědčení	

sdělení

originalita	a	
líbivost

Obrázek 1: Základní kritéria efektivní reklamy, zdroj: vlastní úprava dle Karlíčka 
a kol. 
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3.4.2 Sponzoring 

Sponzoring je nástrojem tematické komunikace, při které sponzor pomáhá sponzoro-
vanému realizovat jeho projekt. Sponzorovaný potom pomáhá splnit komunikační cíle 
sponzora. Jde tedy o obchodní vztah mezi poskytovatelem financí, zdrojů či služeb a 
jedincem, akcí či organizací, které nabízí práva a asociace, které lze komerčně využít 
(Přikrylová, 2019, s. 141–143). 
„Sponzoring spočívá v poskytnutí služby za získání protislužby. Sponzor poskytuje pe-
něžní nebo věcný dar a za to dostává protislužbu, která mu napomáhá k dosažení mar-
ketingových cílů. Sponzoring je speciálním nástrojem marketingové komunikace a 
také součástí firemní komunikace. Sponzoring může zdůraznit značku firmy nebo pro-
duktu na těch místech, ve kterých se soustředí významná část cílového publika“ (Ja-
kubíková, 2013, s. 318). 
Z hlediska nákladů sponzoringu je pozitivní, že je možné tyto náklady řídit, tedy fi-
nanční náročnost je dle druhu sponzorovaných aktivit. Další výhodou je také poměrně 
vysoký stupeň důvěryhodnosti, možnost masového působení při velké akci, možnost 
získání publicity v médiích (to zejména při sponzoringu sportovních akcí). Problémem 
může být, když se sponzoruje značka, která je spojená s nějakým skandálem, jako na-
příklad s korupcí apod. To poté může negativně poškodit image organizace (Přikrylová, 
2019, s. 49). 
 

3.4.3 Partnerské spolupráce 

V dnešním dynamickém a vysoce konkurenčním tržním prostředí je stále větší počet 
podnikatelských subjektů motivován k budování různě časově vymezených partner-
ství s jinými organizacemi, a to zejména z toho důvodu, že je taková partnerská spolu-
práce oboustranně výhodná. V praxi nabývá partnerská spolupráce různých podob, ať 
už z hlediska délky trvání, postavení mezi spolupracujícími partnery, využití a poskyt-
nutí zdrojů atd. (Fotr a kol., 2020, s. 38). 
Do oblasti partnerské spolupráce spadá i tzv. affiliate marketing, tj. provizní marketing. 
Organizace partnerům neplatí například za zobrazení reklamy či prokliky, ale za zpro-
středkování uzavření konverze (tj. například prodeje). Výhodou tohoto přístupu je 
možnost vytvoření rozsáhlé partnerské sítě bez ohledu na geografické omezení. Pro-
pagace produktu prostřednictvím partnerské spolupráce pak umožňuje pokrýt větší 
část trhu, či pokrýt odlišné trhy, čímž je generován vyšší objem prodejů (Přikrylová, 
2019, s. 199). 
 

3.4.4 On-line komunikace (sociální sítě) 

Marketingová komunikace se ve stále větší míře realizuje i v prostředí internetu. To je 
dáno zejména výhodami, které internet nabízí, a to jak zákazníkům, tak i organizacím, 
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které zde realizují aktivity marketingové komunikace. Jde zejména o výhody v podobě 
(Janouch, 2014, s. 19): 
 

• možnosi relevantního monitoringu a měření jednotlivých aktivit, protože inter-

net poskytuje množství kvalitních dat o uživatelích; 

• dostupnosti 24 hodin denně, takže marketingová komunikace může být prová-

děna prakticky neustále; 

• komplexnost, kdy lze zákazníky oslovit několika různými způsoby; 

• zajištění individuálního přístupu, zákazník není zcela anonymní, lze se přizpů-

sobit různým skupinám zákazníků; 

• dynamického obsahu, který je možné neustále měnit a přizpůsobovat. 

 

V internetové komunikaci (on-line komunikaci) jsou významným fenoménem dnešní 
doby sociální sítě. To vede k tomu, že například i mikropodniky mohou využívat efek-
tivně sociální sítě pro svoji propagaci. Další podniky potom integrují sociální sítě do 
svých procesů natolik, že přes ně nabízí i zákaznickou podporu a nerealizují zde pouze 
marketingové aktivity. Tímto sociální sítě přináší velké příležitosti prakticky každému 
podniku (Procházka, Řezníček, 2014, s. 127).  
V rámci marketingové komunikace lze sociální sítě využívat pro rozličné účely. Napří-
klad v rámci podpory prodeje, k oboustranné komunikaci se zákazníky, pro podporu 
angažovanosti uživatelů sociálních sítí, pro tvorbu komunity, analýzy sentimentu, nebo 
i pro realizaci reklamních kampaní (Přikrylová, 2019, s. 181–182).  
Úspěch organizace na sociálních sítích je dán zejména tím, že úspěšné organizace 
dokáží vhodně integrovat následující čtyři zásadní dovednosti (Losekoot, Vyhnánková, 
2019): 
 

• umí zaujmout – činnost na sociálních sítích na sebe dokáže strhnout pozor-

nost, protože organizace ví, co, kdy, jak a komu říci, organizace rozumí pro-

středí, ve kterém se pohybuje, znají pravidla, triky k oslovení, a to vše využívají 

ve svůj prospěch; 

• umí naslouchat – organizace úspěšné na sociálních sítích dlouhodobě naslou-

chají zákazníkům, až následně mluví, takže věnují podstatnou dobu tomu, aby 

rozuměly svým zákazníkům, a až poté chtějí, aby jim někdo rozuměl; 

• umí vyprávět – organizace úspěšné na sociálních sítích dokáží přizpůsobit ob-

sah a způsob svého vyprávění cílové skupině, aby je zákazník poslouchal, 

stejné sdělení neosloví všechny cílové skupiny stejně úspěšně, a proto je nutné 

upravit sdělení cílové skupině. 
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• vyhodnocují – organizace úspěšné na sociálních sítích dokáží svoji činnost 

efektivně měřit a vyhodnocovat, aby se jim podařilo získat relevantní zpětnou 

vazbu, této zpětné vazbě potom přizpůsobí další strategie, plány, použité me-

triky.  

 

V České republice je největší sociální sítí Facebook, jejímž prostřednictvím uživatelé 
komunikují s přáteli, hledají zde zábavné informace, tráví zde volný čas. To znamená, 
že organizace musí jít tomuto naproti a nabídnout uživatelům Facebooku uspokojení 
právě těchto potřeb. Organizace se musí snažit navázat komunikaci, nabízet spíše jed-
nodušší témata, informace a postupně vytvářet komunitu uživatelů. Zpravidla uživa-
tele nezajímá vysoká odbornost a suchý obsah. Naopak, pokud organizace nabídne 
zábavný obsah, bude se fanouškům pravidelně připomínat, tak to povede k úspěchu 
(Procházka, Řezníček, 2014, s. 127). 
Prvenství Facebooku zároveň potvrzuje v České republice i agentura GROUPM (2020), 
nicméně agentura uvádí i další velmi používanou síť, kterou je Instagram, ten zazna-
menal v roce 2019 největší nárůst své komunity. Na Instagramu lze podle agentury 
využívat tzv. Insta Stories (jedná se o natočení krátkých filmových úseků zachycující 
každodenní momenty nebo o několikavteřinové koláže vytvořené z fotografií, které na 
zdi Instagramu vydrží 24 hodin, poté dojde k jejich smazání), což začaly hojně využívat 
různé značky, které chtějí takto oslovit svou cílovou skupinu. Agentura uvádí jako další 
silné sociální sítě LinkedIn a Twitter. 
Tvorba zajímavého, zábavného, atraktivního obsahu na sociálních sítích samozřejmě 
není jednoduchou záležitostí. K obsahu, který nejlépe zaujme na sociálních sítích patří 
například uveřejňováno novinek (ať už z oboru, kde organizace podniká, nebo z inter-
ního prostředí organizace), dále velmi dobře funguje tzv. související obsah (tj. pokud 
organizace prodává oblečení, tak zajímavosti o oblečení, módní trendy apod.). Fa-
noušky dokáže zaujmout i příspěvek obsahující zajímavosti a hádanky, který povzbudí 
jejich aktivitu něčím netradičním, zaujme tím. Dobře fungují rovněž ankety, hlasování, 
informace o tipech a tricích, které usnadní lidem jejich každodenní život apod. Zábavné 
posty jsou poté spjaté i s humorným obsahem. Přínosem pro zlepšení efektivity je tak-
též unikátní obsah, který zákazníkům prozradí užitečné informace, nebo je zvýhodní 
(například odměna pouze pro fanoušky na Facebooku). Dobře fungují i příspěvky s ně-
jakým příběhem, emocemi, dále například realizace soutěží, slevové akce, sdílení vi-
deoobsahu apod. (Sálová a kol., 2015, s. 144–145). 
 

3.4.5 Osobní prodej 

Osobní prodej je prezentace výrobku či služby v rámci osobní komunikace mezi pro-
dávajícím a kupujícím. Jde o přímou formu oboustranné komunikace, která má za cíl 
nejen prodat produkt, ale také vytvářet dlouhodobě pozitivní vztahy a posilovat image 
podniku a produktu. Za klíčovou výhodu osobního prodeje se považuje možnost oka-
mžité zpětné vazby (Přikrylová, 2019, s. 45–47). 
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Osobní prodej je vhodný zejména na spotřebitelském trhu u vybraných druhů zboží 
dlouhodobé osobní spotřeby a služeb. Velmi široké uplatnění nachází i v prostředí B2B 
(mezipodnikových) trhů (Jakubíková, 2013, s. 321). 
Osobní prodej generuje vysoké náklady na jeden kontakt (z hlediska komparace s dal-
šími nástroji marketingové komunikace), a také je v některých případech velmi složité 
získat či vychovat kvalifikované obchodníky, kteří budou ovládat tuto disciplínu. Jak 
bylo řečeno, výhodou osobního prodeje je zejména možnost flexibilní prezentace na-
bídky a získání okamžité reakce (Přikrylová, 2019, s. 48–49). 
Ve většině případů má osobní prodej sedm základních fází (v některých případech lze 
některé z těchto kroků přeskočit, či zkrátit). Jedná se o následující fáze (Karlíček, 2018, 
s. 208–210): 
 

1) identifikace vhodných potenciálních zákazníků 

Proces osobního prodeje je zahájen fází identifikace vhodných potenciálních 

zákazníků, kdy prodejce musí vyhledat potenciální zákazníky a vytipovat ty, kte-

rým bude nabídka firmy nejvíce vyhovovat. Pro vyhledávání těchto zákazníků 

lze využít databází, z nichž některé jsou bezplatně k dispozici či využít speciali-

zovaných placených databází, které umožnují filtrování vhodných potenciál-

ních zákazníku dle zadaných kritérií. Dalším zdrojem informací mohou být stá-

vající zákazníci, či různé společenské akce. (Karlíček a kol., 2016, s. 167)  

2) předběžné shromažďování informací 

Tato fáze zahrnuje shromažďování základních informací o potenciálním zákaz-

níkovi. Tyto informace pomůžou k tomu, aby prodejce navázal se zákazníkem 

kontakt v nejhodnější čas a nejvhodnější formou. (Karlíček a kol., 2016, s. 167) 

3) navázání kontaktů 

V této fázi má obchodník velmi krátký čas na to, aby získal zájem zákazníka. Zde 

je především nutné zaujmout zákazníka a vzbudit v něm zájem o pokračování 

jednání. V současné době mají rostoucí význam při navazování prvního kon-

taktu sociální sítě. (Karlíček a kol., 2016, s. 167) 

4) prezentace a předvádění 

Po oslovení zákazníka již následuje fáze prezentace nabídky. Zde je úkolem 

prodejce seznámit zákazníka s nabídkou a tím získat jeho zájem. Nemělo by se 

však jednat o pouhou prezentaci, ale i zde ponechat zákazníkovi co největší 

prostor. Jelikož na základě pochopení zákazníkových potřeb může prodejce 

upravit nabídku tak, aby zákazníka zaujala. (Karlíček a kol., 2016, s. 170) 

5) vyjasnění námitek 
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V tomto kroku dochází jen výjimečně, že by zákazník souhlasil se vším, co mu 

prodejce řekne. Efektivní prodejce očekává důvody či námitky, kdy se zákazník 

zdráhá k závazku. Tento prodejce je ale připraven odpovědět doplňujícími in-

formacemi nebo přesvědčivými argumenty, pokud prodejce zareaguje na ná-

mitku dobře, může zákazníka ovlivnit až k samotnému rozhodnutí. (Solon, Mar-

shall, Stuart, 2006, s. 441)  

6) uzavření obchodu 

Zde již mají obě strany  o uzavření obchodu zájem a jsou ztotožněni na pod-

statných podmínkách obchodu. Obvykle je zde řeší formální a právní záležitosti. 

7) poprodejní péče 

Snem každé společnosti je pravidelně se vracející a také spokojený zákazník. 

Toto lze docílit poprodejní péčí.  

 

3.4.6 Public relations 

Neboli vztahy s veřejností (PR) prezentují oblast komunikace, které usilují o dobré 

vztahy s veřejností, tedy s akcionáři, spotřebiteli a zákonodárci. PR aktivity se využívají 

k tomu, aby ovlivnily vnímání a postoje různých částí veřejnosti nejen k firmám/znač-

kám, ale i neziskovým organizacím, politikům či značkám. Pokud jsou PR sdělení 

úspěšně umístěna, působí důvěryhodněji, než když se objeví v placené reklamě, toto 

se následně stává pro firmu velkou výhodou. Vztahy s veřejností mají schopnost vy-

budovat a udržet příznivý obraz (image) firmy. (Solom, Marshall, Stuart, 2006, s. 407) 

  



| 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



| 24 

4 PROFIL SPOLEČNOSTI 
Cílem praktické části bakalářské práce je detailní rozbor marketingových aktivit spo-
lečnosti AAA AUTO. V úvodu této části si představíme samotnou společnost, čím se 
zabývá, jaké jsou její klíčové hodnoty či si představíme firemní organizační strukturu. 
Po seznámení se se společností se hlouběji zaměříme na její propagaci, kde se dozvíte, 
s jakými známými tvářemi spolupracují v rámci partnerských spolupracích nebo jakou 
společenskou odpovědnost firma zastává. V poslední části se zaměříme na rozbor prů-
zkumu, který nám ukáže, jak spotřebitel vnímá marketingové aktivity AAA AUTO.  
 
 
Organizace AAA Auto se zabývá prodejem ojetých automobilů v regionu střední Evropy 
(tj. v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku). Centrála společnosti se nachází 
v České republice, kde rovněž byla společnost v roce 1992 založena. Od této doby or-
ganizace obsloužila přes 2 400 000 zákazníků. Historicky nejlepšího hospodářského 
výsledku dosáhla společnost v roce 2019, kdy prodala 86 000 automobilů. Z hlediska 
tržeb byl nejúspěšnější rok 2018 s obratem 17,2 miliardy korun českých. V současnosti 
je provozovatelem společnosti organizace AURES Holdings (AAA Auto, 2020). 
AURES Holdings je inovativní organizace podnikající v automobilovém průmyslu, který 
má silné zázemí v informačních technologiích a v regionu je největším dealerem oje-
tých automobilů. Prostřednictvím různých prodejních kanálů je nabízeno zákazníkům 
přes 20 000 ojetých vozidel každý den. Na více než 56 pobočkách je prodáváno přes 
82 000 automobilů ročně. Ke stěžejním značkám v holdingu patří AAA Auto, Moto-
techna, AURESLAB a 1.autodiskont (Aures Holdings, 2020). 
K hlavním činnostem organizace poté ještě kromě prodeje automobilů patří i zpro-
středkování financování nákupu automobilů, prodej autodoplňků a doplňkových slu-
žeb. Celkový hospodářský výsledek v roce 2018 dosáhl 114,8 mil. Kč, a taktéž provozní 
cash flow bylo na pozitivní úrovni (Aures Holdings, 2019). 
Ke klíčovým hodnotám organizace AAA Auto patří následující (AAA Auto, 2020): 

• mimořádný výběr – společnost nabízí přes 13 000 automobilů denně; 

• nadstandardní služby – ať už se jedná o výkup, či prodej, tak jsou zákazníkům 

poskytované nadstandardní služby; 

• spolehlivé záruky – doživotní záruka na legální původ automobilu, garance vý-

měny automobilu do sedmi dnů; 

• profesionalita a vstřícnost pracovníků, kteří se řídí etickým kodexem. 

Dlouhodobou strategickou prioritou organizace je zajištění efektivity procesů prodeje 
a nákupu aut tak, aby bylo dosaženo rychlejší a kvalitnější obslužnosti zákazníků. V ob-
lasti prodeje je další prioritou identifikace nových zákaznických segmentů a investice 
do různých technologických inovací. Inovační laboratoř například v minulosti realizo-
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vala projekty prodeje investičních vozů, zřídila speciální segment prodeje vozů na al-
ternativní paliva a elektromobilů, spustila autopůjčovnu, carsharing pro podniky a pro-
dej vozů on-line (Aures Holdings, 2019). 
Pro rok 2019 je strategií organizace: „pokračovat v posilování své pozice nejenom na 
hlavních trzích v České republice, ale i v okolních státech, kde působí prostřednictvím 
spřízněných společností – na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Soustředit se na maxi-
mální využití identifikovaných prodejních příležitostí a na přítomnost v nových inova-
tivních segmentech trhu. Pro zákazníky je společnost připravena v požadované kom-
binaci značek a typů vždy zajistit dostatečný počet vozů na prodejních místech“ (Aures 
Holdings, 2019). 
 

4.1 Organizační struktura 

V současné době se představenstvo společnosti dělí na generální ředitelku společ-
nosti, kterou je již od roku 2012 Karolína Topolová a provozního ředitele, kterým se 
v roce 2014 stal Petr Vaněček. Poté se v organizační struktuře firmy objevuje Senior 
Management do kterého patří ředitel HR Matyáš Kořínek, ředitel nákupu Martin Hrudník, 
dále na pozici manažer skladových zásob vozů a servisních služeb Pavel Pospíšil, pozici 
ředitele prodeje zastává Leoš Pilnaj, obchodní ředitel František Švec, ředitel pro ino-
vace Stanislav Gálik, právní expertka Lenka Zajíčková a v neposlední řadě finanční ře-
ditel společnosti Jiří Soukup. (AAA Auto, 2020). 
 

4.2 Mototechna 

Nelze opomenout, že v areálu společnosti AAA AUTO se taktéž nachází prémiová 
značka Mototechna, kterou firma uvedla na trh v roce 2012. Historie Mototechny začíná 
v 50. letech, konkrétně v roce 1949, kdy byla společnost založena. V tomto roce Moto-
techna udávala směr celému automobilovému trhu. AAA AUTO Mototechnu proměnila 
na dynamickou a moderní značku, která se zabývá prodejem minimálně užívaných a 
kvalitních vozů. V nabídce se objevují nejkvalitnější vozy s prokazatelnou historií, které 
jsou vhodné i pro nejnáročnější zákazníky. Dále také nabízí službu operativního lea-
singu, kde lze vůz půjčit na půl roku až 3 roky. (Mototechna, 2020) 
 

4.3 Call centrum 

Zde dochází k realizaci necelé poloviny prodejních či nákupních rozhodnutí za pomoci 
internetu a obchodní služby na telefonu. V dnešní době si zákazník může koupit vůz 
využitím právě zmiňované služby call centra a zrealizovat obchod, s výjimkou převzetí 
automobilu z pohodlí domova. Pražské call centrum se stává jednou z důležitých sou-
částí prodejního procesu a telemarketingu, které přispívá k realizaci celého obchodu.  
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V současnosti je v call centru společnosti zaměstnáno zhruba 180 zaměstnanců, kteří 
jsou k dispozici zákazníkům v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. 
U založení call centra v roce 1998 byla i současná generální ředitelka Karolína Topolová. 
Zaměstnanci centra jsou nejen zkušenými operátory, ale také automobilovými po-
radci. 
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5 PROPAGACE 
Tato práce je hlouběji zaměřena na druhy marketingové propagace společnosti AAA 
AUTO, které jsou níže podrobněji popsány. 
 

5.1 Webové stránky 

Webové stránky, konkrétně www.aaaauto.cz jsou podstatnou součástí online prezen-
tace autobazaru. Mezi hlavní přednost stránek firmy patří přehlednost prezentace 
svých produktů, kterých je více než 10 000. V obsahu webových stránek nalezneme 
nejen produkty, ale také zodpovězené časté dotazy, důležité kontakty, tiskové zprávy 
a mnoho dalších informací. Také pomocí webových stránek dochází k náboru nových 
zaměstnanců. Taktéž lze zmínit, že v roce 2009 firma vyhrála první místo v soutěži Web 
Top 100 v kategorii automobilových firem. 
 

5.2 Reklama 

Online marketing je pro firmu klíčovou záležitostí, primárně pak programatický nákup 
reklamy v digitálním světě. Zjednodušeně řečeno, firma si nadefinuje podmínky, ja-
kého potenciálního zákazníka (audience) chtějí oslovit. Poté se vytvoří tzv. atribuce, 
která vyselektuje návštěvníky internetu, které společnost chce oslovit (například soci-
odemografické cílení – věk, muž/žena, místo bydliště, poté nějaké behaviorální cho-
vání) a podle této atribuce cílí na internetu. V praxi to funguje tak, že když je potenciální 
zákazník na nějaké webové stránce, tak se mu zobrazují většinou reklamy podle jeho 
chování. O toto zobrazení AAA AUTO „bojuje“ s dalšími klienty daného média tak, že 
předtím, než se konkrétnímu zákazníkovi zobrazí, tak aukční systém přijme nabídky od 
různých klientů a zobrazí ji tomu, kdo zaplatí nejvíce. Jedná se o 100% automatizovaný 
proces, který probíhá na pozadí webu a následně je vyhodnocen v miliontinách 
sekund. Takže například než se nějaká webová stránka zobrazí, tak je o zobrazení re-
klamy „boj“ na straně klientů., respektive „aukčního systému“. Mezi velké výhody ná-
kupu této inzerce patří velmi přesné cílení a vyšší konverze těchto zobrazení do leadů. 
Pro upřesnění, pojem lead značí informaci poskytnutou zákazníkem o tom, že by mohl 
mít o koupi zájem. (Janouch, 2011, s. 27)	
Nevýhodou potom bývá nižší počet oslovených lidí/prospektů.  
 
Obráceně se jedná o nákup digitálních ploch formou „displayové reklamy“. Tento druh 
reklamy je pro AAA AUTO velmi důležitý, jelikož je firma schopna například při startu 
nové kampaně velmi rychle oslovit velkou skupinu lidí bez toho, aniž by „bojovali“ s ji-
nými společnostmi o zobrazení. AAA AUTO například nakoupí banner na titulní stránce 
serveru, a ten potom zobrazí tuto reklamu každému návštěvníkovi daného webu. U 
tohoto typu reklamy je velkou výhodou zásah velké skupiny lidí, nevýhodou se poté 
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stává nepřesnost v cílení – dochází k oslovení každého, tedy i třeba dětí či lidí, kteří 
nemají zájem o nákup vozidla. 
Do offline marketingu se řadí všechny kanály, které nejsou digitální. Jedná se zejména 
o TV, OOH (out of home – neboli outdoor), print (tisková reklama), radio a třeba i distri-
buce letáků. Nezastupitelná výhoda off-line komunikace je velmi vysoký reach (zásah) 
mezi lidmi. Příkladem může být TV reklama, kde může společnost za velmi krátkou 
dobu oslovit téměř celou populaci. Pokud se zvolí vhodný mix časů a televizních ka-
nálů (stanic), tak existuje možnost, že se sdělení na prodej či výkup automobilu do-
stane k lidem. Nevýhodou poté je horší cílení na vybrané cílové skupiny. 
 

5.3 Automobilové agregátory 

Jedná se o místo, kde se v online prostředí střetává nabídka aut s poptávkou o auta. 
Automobilový agregátor je internetový vyhledávač, který obsahuje nabídku vozidel od 
různých prodejců, kde potencionální zákazník přehledně nalezne všechny nabízené 
automobily. Nabídka automobilů je členěna dle několika kritérií, jako například značka 
vozidla, rok výroby, motorizace a další. Mezi největší automobilový vyhledávač u nás 
patří sauto.cz, dále cars.cz či tipcars.cz 
 
Na stránkách sauto.cz jsou uvedeny možnosti reklamy v již zmiňovaných agregáto-
rech. Každý automobil v seznamu tvoří vlastní kartu vozidla. AAA AUTO přizpůsobuje 
zobrazovaný obsah podlé své kategorie za pomoci vytvoření vlastních karet. Karta vo-
zidla poté obsahuje seznam možných automobilů, které firma nabízí, postranní ban-
nery i celostránkový design autobazaru. Automobilové vyhledávače jsou ve většině 
případů prvním místem, kam zákazník zavítá, pokud chce koupit ojetý automobil. AAA 
AUTO využívá přednostního výpisu automobilů, které se zobrazují na prvních dvou po-
zicích každé stránky. Dále také firma využívá bannerových reklam v automobilovém 
vyhledávači. Tato reklama se zobrazí i v případě prohlížení vozidla od konkurence a 
ukazuje nejvýhodnější nabídku pro stejný typ automobilu. 
 

5.4 Sponzoring 

Dalším druhem propagace společnosti je sponzoring, který je již obecně zmiňovaný 
v teoretické části práce. Firma využívá tento druh propagace z důvodů vysoké mož-
nosti masového působení při velkých akcích, jako například fotbalových utkání či z dů-
vodů možnosti získání publicity v médiích. Níže je zmíněno několik konkrétních pří-
kladů: 
 

• Oficiální partner české nejvyšší fotbalové soutěže – ePojisteni.cz ligy 

Prostřednictvím své značky Mototechna firma poskytla 105 nových automobilů, 
čímž společnost vyjádřila svou podporu české ePojisteni.cz lize a Ligové fotba-
lové asociaci. Jednalo se vůbec o první spolupráci prodejce ojetých automobilů 
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s nejvyšší fotbalovou soutěží v celostátním měřítku. Na tomto partnerství se 
dohodla generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová s Miroslavem Peltou 
předsedou FAČR a předsedou LFA a šéfem ligy Dušanem Svobodou. 
 

• SK Slavia Praha 

Společnost AAA AUTO a značka Mototechna se rozhodly s fotbalovým klubem 
SK Slavia Praha rozšířit spolupráci nad rámec partnerství s nejvyšší fotbalovou 
soutěží. Jednalo se o zapůjčení 9 nových automobilů v hodnotě přes 7 milionů 
korun. Provozní ředitel společnosti AAA AUTO Petr Vaněček předal hráči slávis-
tického A týmu Michaelu Ngadeu Ngadjuovi vůz Mercedes-Benz GLA z Moto-
techny, který mu společně věnují AAA AUTO, CEFC China a majitel SK Slavia 
Praha. 

 
• Platinový partner Slovenského fotbalového svazu 

Lze taktéž zmínit aktivitu AAA AUTO na Slovensku, kde se generální ředitelka 
Karolínka Topolová domluvila společně s prezidentem Slovenského fotbalo-
vého svazu Jánom Kováčikem na poskytnutí prostřednictvím své značky Moto-
techna 76 nových automobilů. 
 

5.5 Partnerské spolupráce 

Společnost AAA AUTO mimo jiné spolupracuje se známými osobnostmi, které jezdí ve 
vozech Mototechny s obrandovanými vozy. Při těchto projektech je napojena i marke-
tingová kampaň, která obsahuje komunikaci v radiu, televizi, outdoorovou komunikaci 
a další marketingové aktivity. Mezi řadu osobností patří například Miss České republiky 
Lucie Váchová-Křížová, hokejista Jaromír Jágr, muzikálová zpěvačka Michaela Nosková, 
fotbalová legenda Antonín Panenka, fotbalista Václav Kadlec, modelka a influlencerka 
Andrea Kalousová a mnoho dalších.  
 

• Největší talent českého fotbalu Patrik Schick 

Mimo již zmiňovaných známých osobností se tváří značky stal fotbalista Patrik 
Schick, který přestoupil do italského fotbalového klubu AS Řím. U podpisu roční 
smlouvy s plnou exkluzivitou Patrik obdržel vůz Škoda Superb. 
 

• Tenistky Karolínka a Kristýna Plíškovy 

Dalšími tvářemi společnosti se staly sestry Plíškovy, které jsou pro český sport 
fenoménem. Značka Mototechna poskytla kompletní vozový park týmu Karolíny 
Plíškové, která si osobně převzala svůj vůz Mercedes-Benz GLE Coupé. 
 

• Český bojovník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola 
Mezi nejnovější tváře se řadí bojovník smíšených umění Vémola, který si z rukou 
provozního ředitele Petra Vaněčka převzal klíče od vozu Mercedes-Benz GLS. 
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5.6 On-line komunikace (sociální sítě) 

Influencer marketing je jeden z nejlevnějších způsobů, jak zvýšit prodeje, povědomí o 
značce a v neposlední řadě podíl na trhu. V dnešní době se zákazníci chovají jinak než 
dříve, a proto, pokud společnost influencer marketing dělá dobře, může se jednat o 
tajnou zbraň firmy, která poskytne výraznou konkurenční výhodu. Zákazníci stále čas-
těji ignorují klasické reklamní sdělení od velkých korporací, místo toho hledají recenze 
a doporučení od jiných lidí. Důvod, proč influencer marketing tak dobře funguje spo-
čívá v psychologických principech, kterých využívá. 
 

• Reciprocita – tím, že influencer vytváří pro své publikum hodnotný obsah se mu 
jeho sledující cítí zavázáni a mají potřebu ho podpořit. 

• Social proof – lidé zpravidla více věří osobnostem, které jsou populární. Velikost 
publika influencera funguje jako důkaz jeho důvěryhodnosti. 

• Závazek – lidé poměrně často obhajují své předchozí volby. Takže jednodu-
chým stisknutím tlačíka „follow“ se člověk podvědomě zavazuje poslouchat to, 
co daný profil říká. 

• Náklonnost – je velmi pravděpodobné, že člověk vyhoví žádostem od lidí, které 
má rád nebo kterým rozumí. Mnoha značkám se nepodaří vybudovat takový 
vztah se zákazníky a pokud ano, tak to stojí mnoho peněz, času a úsilí. A i pokud 
se to podaří, nevznikne osobní vztah či důvěra. 

 
Pro společnost AAA AUTO je největší výhodou zlepšování reputace a mínění o značce. 
Firma si s sebou nese určitou negativní konotaci z devadesátých let minulého století, 

Obrázek 2: Tvář značky Mototechna Karlos "Terminátor" Vémola, zdroj: 
https://www.aaaauto.cz 
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kdy byl celkově trh ojetých vozů spíše džunglí než férovým obchodem. Proto společ-
nosti pomáhají influenceři překonat tuto bariéru tím, že dávají značku/jméno do spo-
jitosti s AAA AUTO. K tomu využívají již zmiňovaných partnerských spoluprací. Novým 
ambasadorem, který podpoří značku AAA AUTO převážně na sociálních sítích v inter-
aktivní kampani s využitím všech dostupných moderních způsobů komunikace se stal 
Youtuber Tomáš Touha alias Tomáš Kánský. Ten usedl za volant Škody Kodiaq 2.0 TDI 
110 kW. Tomáš má na kanálu YouTube přes 70 000 odběratelů a drží rekord nejvíce 
vlogů v řadě za sebou v ČR, a proto je pro firmu AAA AUTO velkým přínosem. 
 

5.7 Osobní prodej 

Ve společnosti AAA AUTO probíhá osobní prodej každý den, kdy dojde ke kontaktu 
mezi prodejcem a zákazníkem. Prvotní kontakt se zákazníkem, který přijde do provo-
zovny, navazuje prodejce automobilů, který se zákazníkem projde jeho vybrané auto 
či mu pomůže s výběrem. Vozidlo společně prohlédnou, společně také absolvují zku-
šební jízdu a vyřídí potřebnou administrativu. Při osobním kontaktu hrají velkou roli 
komunikační schopnosti a vzájemná sympatie. I pokud by nedošlo ke konečné koupi 
automobilu, zákazník si zapamatuje služby, které mu firma poskytla a při dalším ná-
kupu upřednostní právě AAA AUTO. Prodejci společnosti jsou pravidelně školeni na nej-
novější trendy a technologie. Právě prodejní personál je často prvním článkem, se kte-
rým zákazník přijde do styku, a proto je velmi podstatné, aby byl jeho přístup kvalitní 
a profesionální.  
 
Dalším způsobem, kdy dochází k tomuto druhu prodeje, je prodej ojetých vozů do za-
hraničí pomocí trhu B2B. Prodejci ze zahraničí s ojetými automobily nakupují kvalitní a 
levnější vozidla právě v České republice, kdy je následně prodávají na domácím trhu. 
Celkový export ojetých vozů do zahraničí se pohybuje okolo 10 procent. 
 

5.8 Public relations 

Společnost využívá vztahy s veřejností velmi aktivně k ovlivňování nákupního chování 
podprahovou formou. Public relations se většinou netváří jako klasická reklama, tudíž 
je pro konzumenta těžší rozpoznat, že je zde schované reklamní sdělení. Velmi pod-
statné je produktové PR, lifestylové PR a v neposlední řadě krizové PR, pokud se vy-
skytne určitý problém po nákupu či prodeji auta do společnosti AAA AUTO. V tuto chvíli 
je na PR oddělení, aby veřejnosti objasnilo, proč se ta či ona kauza udála a co bylo její 
příčinou. U společnosti je nejčastějším případem skrytá vada na vozidle, o které ani 
netušili. 
 
Autocentrum vydává také pravidelně tiskové zprávy, ve kterých informuje o minulých i 
současných ekonomických výsledcích, připravovaných akcích, budoucích plánech či 
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vlastnické struktuře. Tyto tiskové zprávy, které se objevují na webových stránkách spo-
lečnosti často přejímají média, která je použijí ve vlastním obsahu. Obecně informace 
jsou pro trh důležité, ať už z důvodů působení na burze nebo zainteresování všech 
stakeholderů. Na stránkách jsou taktéž rozhovory s nejužším vedením, které pomáhají 
vytvářet image firmy.  
	

5.9 Corporate Social Responsibility 

Neboli ve zkratce CSR v případě společnosti pomáhá primárně zlepšovat reputaci jako 
společensky zodpovědné firmy, která vrací komunitě za to, že jí umožňuje podnikat a 
vydělávat. V AAA AUTO jde především o zápůjčky automobilů do různých neziskových 
organizací (například nadace Terezy Maxové), které by nebyly schopny platit leasing 
nebo si dovolit nákup nového vozu. Firma také dlouhodobě podporuje Dětskou do-
pravní nadaci (DDN) – úkolem této nadace je zejména finančně pomáhat osiřelým dě-
tem, kterým při dopravní nehodě zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů. Nadace tak-
též pomáhá těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé následky na 
svém zdraví. AAA AUTO tak z každého prodaného automobilu přispívá na fond DDN 2 
Kč. Tento pozitivní dopad aktivit neziskových organizací jde tak ruku v ruce s firemním 
podnikáním a pomáhá společnosti zlepšovat vnímání značky na všech trzích, kde pů-
sobí. 
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6 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 
V teoretické části bakalářské práce je prostor věnován podrobnému rozboru propa-
gace, která je následně aplikována v praktické části na konkrétní společnosti, firmě AAA 
AUTO. Marketingový výzkum v práci slouží k ověření toho, zda je marketingová aktivita 
společnosti dostačující, či dokonce účinná. Zda dokáže zákazníka ovlivnit natolik, aby 
si v případě firmy AAA AUTO automobil pořídil právě u nich.  
 
 
Cílem tohoto výzkumu bylo zaznamenání a vyhodnocení nashromážděných informací 
týkajících se spotřebitelského vnímání marketingových aktivit AAA AUTO. Zejména 
toho, zda si spotřebitelé (respondenti) všímají reklam spojených s AAA AUTO. Důležitý 
je taktéž jejich názor na vliv či působení reklamy. 
 
 
Dotazník se skládá z deseti otázek položených respondentům bez omezení pohlaví, 
věku, místa bydliště i vzdělání. Dotazník obsahuje 9 uzavřených otázek, z niž u dvou je 
na výběr z více možností, poslední otázka je otázkou otevřenou. Počet dotazovaných 
byl 100. Úvodní dvě otázky slouží k identifikování respondentů dle pohlaví a věkové 
kategorie. Následující otázky jsou již zaměřeny na společnost AAA AUTO a její propa-
gaci. (viz Příloha: Dotazník) 
 
 
Data byla nasbírána prostřednictvím online dotazníku a za pomoci jednoho z pracov-
níku společnosti byl dotazník rozeslán klientům. 
 
 
Výsledky jsem následně samostatně zpracovala prostřednictvím Microsoft Excel do 
grafů. 
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6.1 Identifikační otázky 

Úvodní dvě otázky se týkají základních demografických charakteristik. Z grafu (graf 1) 
vyplývá, že dotazník vyplnilo 38,8% žen a 61,2% mužů. Tento fakt lze jednoduše odů-
vodnit, jelikož se společnost AAA AUTO zabývá především prodejem a odkupem auto-
mobilů, tak stále více osloví muže než ženy. Pomocí druhé otázky se respondenti dělí 
do věkových kategorií následovně: 18 – 25 (20,6%); 26 – 39 (36,7%); 40 – 55 (30,5%); 56 
a více (12,2%). Nejnižší věkovou kategorii zastupuje především skupina lidí, která si po-
řizuje svůj první automobil. Největší zastoupení se objevuje ve věkové kategorii 26 – 
39 a následně v kategorii 40 – 55. Věková kategorie 56 a více má nejnižší zastoupení. 

6.2  Otázka, která se dotazuje odkud se respondenti o 

společnosti dozvěděli.  

Z odpovědí uvedených v grafu (graf 2) lze konstatovat, že respondenti se o společnosti 
nejvíce dozvěděli od známých (31,5%) a z TV (20,4%). Jelikož AAA AUTO je společnost 
s dlouholetou tradicí, tak ji respondent má v povědomí a možná někdy v minulosti se 
o ni dozvěděl právě takto. Sociální sítě mají 18,4% zastoupení, což může být v důsledku 
větší aktivity firmy na Instagramu či Facebooku, nebo také z důvodů mladšího zastou-
pení dotazovaných. Nejmenší počet odpovědí zde mají billboardy (8%), bannery na in-
ternetu (8,2%) a rádio (13,5%).  
  

20,6% 

36,7%

30,5% 

12,2% 

18 - 25 26 - 39 40 - 55 56 a více

Graf 1: Věk respondentů, zdroj: vlastní zpracování 
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6.3  Zda respondenti zaznamenali v poslední době nějaký 

druh propagace firmy? 

Z grafu (graf 3) je patrné, že podstatná část respondentů, konkrétně 89,8% v poslední  

době nějaký druh reklamy AAA AUTO zaznamenala, kde na propagaci narazili, či o jakou 
konkrétní kampaň šlo se dozvíme v následujících grafech. 

13,5% 8,0% 

18,4% 

8,2% 20,4% 

31,5% 

Odkud znáte AAA AUTO?

Rádio Billboard Sociální sítě

Bannery na internetu TV Od známých

Graf 2: Kde se respondenti o společnosti dozvěděli, zdroj: vlastní zpracování 

89,8% 

10,2% 

Zaznamenali jste v poslední době nějaký druh 
propagace firmy?

Ano Ne

Graf 3: Zda respondenti zaznamenali nějaký druh propagace, zdroj: vlastní zpracování 
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6.4  Kde respondenti na propagaci narazili a zda je re-

klama oslovila natolik, že se o AAA AUTO chtěli 

dozvědět více. 

Přesně polovina respondentů (50%) na propagaci narazila v televizní reklamě. Toto je 
pravděpodobně z důvodů spuštění reklamní kampaně na všech kanálech televize 
Nova. V této reklamě společnost láka potenciálního zákazníka na to, že při koupi auto-
mobilu může zákazník částku zaplatit až po třech měsících. Sloganem této kampaně 
je: „Na dovolenou v lepším autě.“ Naopak nejmenší zastoupení odpovědí má rádio 
(13%), jelikož v dnešní době se společnost soustředí spíše na online marketing. Na tuto 
odpověď dle průzkumu dotazníku odpovídali respondenti nejvyšší věkové kategorie. 
S podobným procentuálním zastoupením, kde respondenti na propagaci narazili jsou 
billboardy (23,9%), sociální sítě (30,4%) a internet (26,1%). Respondenti, kteří se řadí do 
věkových kategorií 18 – 39 často odpovídali, že reklamu viděli kromě TV také na soci-
álních sítích. Toto dle mého názoru může být z důvodů, že konkrétní respondent sle-
duje například na Instagramu někoho z tváří společnosti. Například Karlos „Terminátor“ 
Vémola se stal novou tváří Mototechny, dceřiné společnosti AAA AUTO. Vémola se po-
dílí se svými fanoušky o nové auto a zážitky z něho.  

 
Otázka číslo šest se ptá, zda respondenty reklama oslovila natolik, že se o AAA AUTO 
chtěli dozvědět více. Z průzkumu dotazníku vyplývá, že 59,6% se o firmě na základě 
reklamy chce dozvědět více, zbylých 40,4% reklamní sdělení neoslovilo dostatečně. 
Z výsledku nelze přesně vyhodnotit, zda firma vím, jak má upoutat zákazníky, z těchto 
odpovědí spíše záleží, na jaký druh reklamy právě narazili.  

Graf 4: Kde respondenti na propagaci narazili, zdroj: vlastní zpracování 

50,0% 

23,9%
30,4% 

26,1% 
13,0% 

Kde jste na propagaci narazili?

TV reklama Billboard Sociální sítě Internet Rádio
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6.5 Jakou konkrétní kampaň respondenti zaznamenali 

Jak již bylo zmíněno, respondenti nejvíce zaznamenali reklamní kampaň, která mo-
mentálně probíhá na všech stanicích televize Nova. Konkrétně 55,6% z dotazovaných 
reklama utkvěla v hlavě. Druhé místo v počtu respondentů obsadily známé tváře spo-
lečnosti, z grafu (graf 5) lze vyčíst, že jich bylo 27,4%. Respondenti tuto kampaň mohli 
zahlédnout jak na sociálních sítích, tak v ulicích České republiky, jelikož celebrity potiš-
těnými vozy jezdí. Reklamní bannery na fotbalových utkáních měly nejmenší zastou-
pení (17%). Této reklamy si všímají spíše muži, kteří na fotbalové zápasy 1. české fot-
balové ligy chodí či fotbal sledují u televizních obrazovek. I když má tato kampaň zde 
malé zastoupení, pro firmu je velmi klíčová. Jelikož bannery firmy jsou umístěny za 
brankáře branou, jsou velmi často zabírány v televizích při přímých přenosech fotba-
lových utkáních. 

 

6.6 Co nejvíce na reklamě ocení 

Otázky číslo osm se táže, co nejvíce respondent v reklamě ocení. Na výběr bylo ze čtyř 
možností, a to následujících: stručné sdělení (36,2%), kreativita (31,9%), obsah sdělení 
(36,2%) a výběr ambasadora (19,1%). Z odpovědí je patrné, že výběr ambasadora lidé 
dostatečně neocení. Zatímco stručnost sdělení, kreativita a obsah sdělení se pohybo-
vali okolo 30%. Tudíž nyní nelze určit, co se pro potenciálního zákazníka stává nejpod-
statnější, ale lze říci, že chce obsah, který bude stručný a jasný. Taktéž pokud se bavíme 
o instagramových příspěvcích či televizních reklamách, tak respondent ocení kreati-
vitu. 

27,4% 

55,6% 

17,0% 

Jakou konkrétní kampaň jste zaznamenali?

Známé tváře AAA AUTO TV reklama Reklamní bannery na fotbalových utkáních

Graf 5: Jakou konkrétní kampaň respondenti zaznamenali, zdroj: vlastní zpracování	
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6.7 Poslední otázka, kde měl respondent na výběr z mož-

ností zní: Myslíte si, že na Vás reklama působí a ovliv-

ňuje Vás? 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části bakalářské práce, reklama nemá za úkol pouze 
podnítit ve spotřebiteli okamžitou touhu po koupi nějakého produktu, ale často se také 
jedná o povědomá sdělení. Pohled na reklamu je individuální a záleží na každém je-
dinci, zda ji vnímá, a pokud ano, tak či pozitivně nebo negativně. Následující graf (graf 
7) nám ukazuje, že nejčastější odpovědí s nadpoloviční většinou byla odpověď nej-
spíše ano (52%). Těchto 52% si uvědomuje, že na ně reklama určitým způsobem pů-
sobí, ať už z důvodů, že se jim zalíbil atraktivní vzhled či je upoutala jinak. S následují-
cími 34% byla odpověď moc ne, jak jsem již zmínila výše, odpovědi jsou individuální, 
k hlubšímu porozumění by chtělo využít více otázek. Nejmenší procento zastoupení 
má odpověď rozhodně ne, konkrétně 4%. Jedná se o respondenty, které reklama až 
obtěžuje. 
  

Graf 6: Co nejvíce na reklamě ocení, zdroj: vlastní zpracování 

36,2%

31,9% 

36,2%

19,1% 

Co nejvíce na reklamě respondent ocení.

Stručnost sdělení Kreativita Obsah sdělení Výběr ambasadora
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6.8 V poslední, desáté otázce měli respondenti prostor 

pro vlastní odpověď .  Otázka zněla takto: Chybí Vám 

něco v reklamním sdělení firmy, či byste reklamu uví-

tali jinde? 

Jelikož se jednalo o poslední otázku, na kterou respondent nemusel odpovědět, tak 
nebylo vyplněno mnoho odpovědí. Ale ráda bych zde zmínila jednu z odpovědí, která 
mě zaujala a myslím si, že by mohla zajímat i samotnou společnost.  
 
Jeden z dotazovaných na otázku, zda mu chybí něco v reklamním sdělení odpověděl, 
že mu chybí marketingové aktivity navázané na CSR projekty. Konkrétněji měl na mysli, 
aby se firma více zapojovala do dobročinných aktivit. Tato připomínka by se mohla stát 
ve firmě tématem k diskuzi. Každopádně již v praktické části práce je uvedeno, že AAA 
AUTO dlouhodobě podporuje Dětskou dopravní nadaci – této nadaci darují z každého 
prodaného automobilu v síti AAA AUTO v České republice 2 Kč. 
  

10,0% 

52,0% 

34,0% 

4,0% 

Myslíte si, že na Vás reklama působí a ovlivňuje 
Vás?

Rozhodně ano Nejspíš ano Moc ne Rozhodně ne

Graf 7: Zda na respondenty reklama působí a ovlivňuje je, zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo teoretické popsání typických forem marketingové 
propagace a následné aplikování na zvolené společnosti. Práce je implementována na 
společnost AAA AUTO, která se zabývá prodejem a odkupem automobilů. 
 
Literární rešerše bakalářské práce definuje pojmy jako marketing, marketingová komu-
nikace, marketingový mix, propagace a další.  
 
V praktické části byla na úvod představena firma AAA AUTO jako společnost s dlouho-
letou tradicí. Po následném sdělení základních informací o společnosti a její struktuře 
byl prostor se věnovat podrobnému rozboru marketingové propagace firmy. Prvním 
druhem propagace byla reklama, po které následoval sponzoring, partnerské spolu-
práce, online komunikace, osobní prodej, PR a CSR. 
 
Firma dříve reklamu používala v rádiu či novinách, ale s postupem času a novou dobou 
se musela přizpůsobit. Nyní se společnost zaměřuje spíše na moderní formy marke-
tingové komunikace, mezi které například patří sociální síť Instagram, YouTube či Face-
book. Na kanálu YouTube firmu propaguje známý youtuber Tomáš Touha, který má na 
zmiňovaném kanálu přes 70 tisíc sledujících. Dále firma spustila televizní kampaň, kte-
rou může divák zahlédnout na všech stanicích televize Nova. 
 
Sponzoring firma využívá z důvodů vysoké pravděpodobnosti masového působení při 
velkých akcích, jako například fotbalových utkáních. Lze tedy zmínit konkrétní sponzo-
ring kterým je, že se společnost stala oficiálním partnerem nejvyšší fotbalové soutěže 
– ePojisteni.cz ligy. Tento druh sponzoringu je pro společnost klíčovým, jelikož se na 
fotbalových utkáních objevují média, taktéž se ePojisteni.cz liga vysílá na televizních 
obrazovkách, kde má firma reklamní bannery umístěné přímo za brankáře bránou.  
 
V rámci zlepšení image a většímu povědomí o značce AAA AUTO, firma odstartovala 
novou marketingovou kampaň, která využívá známých tváří k propagaci značky. Tento 
program nazývaný jako partnerský program, který zastupují známé tváře. Mezi zná-
mými tvářemi je fotbalista Patrik Schick, tenistka Karolína Plíšková, bývalý fotbalista 
Antonín Panenka či bojovník smíšených sportů Karel Vémola alias Karlos „Terminátor“ 
Vémola, který si z rukou provozního ředitele Petra Vaněčka převzal klíče od vozu Mer-
cedes-Benz GLS. 
 
Online komunikace, neboli sociální sítě jdou ruku v ruce s již zmiňovanými partner-
skými spolupracemi. Jelikož má AAA AUTO mezi tvářemi společnosti i influencery, tak 
začíná pomalu, ale jistě být aktivní i na Instagramu či Facebooku. Modelka a influen-
cerka Andrea Kalousová se stala jednou z ambasadorů. Andrea Kalousová firmu pod-
poří na sociální síti Instagram, kde ji sleduje okolo 250 tisíc sledujících.     
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Osobní prodej ve firmě probíhá v podstatě každý den, kdy dochází ke kontaktu mezi 
prodejcem a zákazníkem. Jak již bylo zmíněno v praktické části bakalářské práce, 
vztahy s veřejností firma využívá aktivně. Pravidelně vydává tiskové zprávy, ve kterých 
informuje o připravovaných akcích či budoucích plánech. Posledním rozebíraným dru-
hem propagace byla společenská odpovědnost firmy, která primárně pomáhá k zlep-
šení reputace společnosti. AAA AUTO zapůjčuje automobily neziskovým organizacím 
nebo dlouhodobě spolupracuje s Dětskou dopravní nadací, které přispívá 3 Kč z kaž-
dého prodaného vozu. 
 
Nyní jsme si stručně popsali, co jsme se z teoretické a praktické části bakalářské práce 
dozvěděli. Následuje poslední část mé bakalářské práce, kterou je marketingový vý-
zkum. Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit, zda jsou marketingové aktivity společnosti 
dostačující či dokonce účinné. 
 
Marketingový výzkum nesl název „Průzkum spotřebitelského vnímání marketingových 
aktivit společnosti AAA AUTO“. Tento výzkum se skládal z deseti otázek a následně byl 
vyhodnocen a okomentován. Proto se zde zaměříme pouze na nějaké zajímavé po-
znatky z výzkumu. První dvě otázky se týkaly identifikace respondentů. Následovala 
otázka, odkud se respondent o společnosti dozvěděl. Jelikož AAA AUTO je společnost 
s mnoholetou tradicí, tak nelze přesně určit, odkud se respondent o firmě dozvěděl, 
jelikož ji zná dlouho.  
 
Otázka číslo čtyři se ptala na to, zda respondent v poslední době zaznamenal nějaký 
druh propagace firmy. Zde necelých 90% odpovědělo ano. Následovala otázka číslo 
pět, kde byl již dotaz, kde respondent na propagaci narazil. Nejčastější odpovědí bylo, 
že v televizní reklamě, toto bylo zapříčiněno již zmiňovanou probíhající reklamou na 
stanicích televize Nova. Druhé místo obsadily sociální sítě, jelikož mezi dotazovanými 
byl velký počet nejnižší věkové kategorie.  
 
V poslední otázce byl respondent dotazován, zda mu něco v reklamním sdělení chybí, 
či zda by reklamu uvítal jinde. Jelikož se jednalo o otázku otevřenou, nezaznamenal se 
zde vysoký počet odpovědí. Ale lze zmínit jednu zajímavou odpověď, která se týkala 
společenské odpovědnosti firmy. Jednomu z dotazovaných v reklamním sdělení či fi-
remních aktivitách chybí větší zastoupení CSR projektů. Tato připomínka by mohla být 
ve firmě předmětem k diskuzi.  
 
Na závěr můžeme konstatovat, že společnost AAA AUTO v rámci marketingových akti-
vit je hojně zastoupena. Ať už se jedná o zastoupení v online komunikaci či reklamě.  
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8 PŘÍLOHA 
Dotazník: 

 
1) Pohlaví 

Žena  Muž 
 

2) Věková kategorie 
18 – 25 26 – 39 40 – 55 56 a více 

 
3) Odkud jste se o společnosti AAA AUTO dozvěděl/a? 

Rádio  Billboard Sociální sítě  Bannery na internetu TV
 Od známých 
 

4) Zaznamenal/a jste v poslední době nějaký druh propagace společnosti AAA 
AUTO? 
Ano  Ne 

 
5) Kde jste na propagaci narazil/a? 

TV reklama Billboard Sociální sítě  Internet Rádio 
 

6) Oslovila Vás reklama natolik, že jste se chtěl/a o AAA AUTO dozvědět více? 
Ano  Ne 

 
7) Postřehl/a jste nějakou z konkrétních kampaní? Pokud ano, tak kterou z uvede-

ných? 
Známé tváře AAA AUTO (např.: Patrik Schick, Antonín Panenka, Karolínka Plíš-
ková, a další)  TV reklama  Reklamní bannery na fotbalových 
utkáních 

 
8) Co nejvíce na reklamě oceníte? 

Stručnost sdělení  Kreativita  Obsah sdělení Výběr 
ambasadora 

 
9) Myslíte si, že na Vás reklama působí a ovlivňuje Vás? 

Rozhodně ano Nejspíš ano  Moc ne  Rozhodně ne 
 

10) Chybí Vám něco v reklamním sdělení, či byste reklamu uvítali jinde? (otevřená 
otázka) 
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Evidence výpůjček 
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V Praze dne: Klikněte nebo klepněte sem a 
zadejte datum. 
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