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Abstrakt 

Tato bakalářská práce vychází z teorie archetypů přenesené do 

marketingového prostředí z psychologie osobnosti. V marketingu je tato teorie 

aplikována na personalizaci značky. V teoretické části práce jsou popsány 

archetypy podle autorek Mark a Pearson, dále procesy tvorby a personalizace 

značky. Za účelem lepšího pochopení filosofie společnosti dm je v práci přiblížen 

koncept anthroposofie s přechodem k biodynamickému zemědělství. V práci je 

řešena otázka, zda a ve kterých prvcích lze v komunikaci dm spatřit archetyp 

Pečovatele. U značky dm je analyzováno pět prvků komunikace, a to sortiment, 

slogan, spoty, firemní magazín a CSR kampaně. U těchto prvků je hodnocena 

míra podobnosti s archetypem Pečovatele. Tento archetyp je nejvýrazněji 

přítomný u sortimentu dětského zboží a u magazínu active beauty, jehož 

hlavními tématy je péče a rodina. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is based on the theory of archetypes transferred to 

the marketing environment from personality psychology. In marketing, this 

theory is applied on brand personalization. In the theoretical part of this thesis, 

archetypes by Mark and Pearson and further processes of brand building and 

brand personality are described. In order to understand philosophy of the dm 

company better, the concept of anthroposophy and its transfer to the company’s 

biodynamic agriculture approach is introduced. In the thesis, a question of the 

Caregiver archetype as seen in the communication of dm is being solved. There 

are five elements of communication analysed within the dm brand: products, 

slogan, spots, company magazine and CSR activities. The level of similarity to 

the Caregiver archetype is evaluated in these elements. This archetype is the 

most frequent in children’s products and the active beauty magazine, which 

targets family as its main topic. 

 

 

 

 

 



 
 

Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu značky na základě teorie archetypů.  

V práci je řešena otázka, zda a ve kterých prvcích lze v komunikaci značky dm 

spatřit archetyp Pečovatele. U značky dm je analyzováno pět prvků komunikace, 

a to: sortiment, slogan, spoty, firemní magazín a CSR kampaně. U těchto prvků 

je hodnocena míra podobnosti s archetypem Pečovatele.  Archetyp Pečovatele je 

nejvýrazněji přítomný v sortimentu dětského zboží a v magazínu active beauty.  

 

Klíčová slova 

Archetypy, marketing, anthroposofie, tvorba značky, osobnost značky 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on theory of archetypes used in brand building. In 

the thesis, a question of the Caregiver archetype as seen in the communication 

of dm is being solved. There are five elements of communication analysed 

within the dm brand: products, slogan, spots, company magazine and CSR 

activities. The level of similarity to the Caregiver archetype is evaluated in these 

elements. The Caregiver archetype is the most frequent in children’s products 

and the active beauty magazine. 
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1.  Úvod  

Tématem mé bakalářské práce je analýza drogistické značky dm v 

souvislosti s teorií archetypů. Zaměřuji se na archetyp Pečovatele, který je 

z hlediska oblasti prodeje pro značku nejbližší.  Teorie archetypů je přenesena 

do marketingového prostředí z psychologie nevědomí Carla Gustava Junga. 

Tomuto přenosu se nejvíce věnují autorky Margaret Mark a Carol S. Pearson ve 

své knize Hrdina nebo psanec, která bude mým hlavním zdrojem informací o 

archetypech u marketingových značek. Tato kniha vychází z jejich 

dlouhodobého zájmu o téma tvorby značky a vztahu mezi firmou a 

spotřebitelem. Jako první využily Jungovy archetypy, které rozdělily do dvanácti 

person a specifikovaly jejich chování v oblasti reklamy (Chlopczyk, 2017). Na 

spatřování archetypů v marketingovém prostředí je tak nutno nahlížet kritickým 

pohledem a nesnažit se v každé značce hledat jeden archetyp, do kterého je 

stylizována. Ve své práci hledám u značky dm archetyp Pečovatele, který jsem 

zvolila jako nejbližší pro značku vzhledem k oblasti prodeje a cílové skupině. 

Hledám tedy, jakými projevy se tento archetyp promítne v komunikaci značky a 

vzhledem k rozsahu práce se nezaměřuji na jiné archetypy, které mohou být 

v její komunikaci spatřeny. 

Bakalářskou práci, která je spojena s archetypy, jsem se rozhodla psát z 

důvodu zájmu o psychologii vycházející z kolektivního nevědomí, kterou je 

právě teorie archetypů Carla Gustava Junga. Je zajímavé takovýto koncept, 

soustředící se na lidskou duši, propojit s oblastí marketingu a zamyslet se nad 

vdechnutím života značce a tím ji stylizovat do určitého příběhu, který bude 

spotřebitelům blízký. Zamyslet se nad vnímáním značky jako lidské bytosti a tím 

budovat vztah spotřebitel – značka důvěrněji a vytvořit mezi těmito prvky 

pouto, které je výhodné pro obě strany; pro značku to znamená větší zisk a 

spotřebitel má produkt, který má rád a věří mu.   

V analytické části odpovím na svou výzkumnou otázku, kde lze u značky 

dm spatřit archetyp Pečovatele, který definovaly autorky Mark a Pearson. Tuto 

výzkumnou otázku si pokládám na základě toho, že mezi Pečovateli bývají velice 

často značky s drogistickým zbožím, kosmetikou a zdravou výživou, mezi které 

se dm řadí (Mark & Pearson, 2012, str. 197). Spojení s Pečovatelem může být 
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podpořeno filosofií, na které je značka založena. Ta vychází z myšlení Rudolfa 

Steinera, anthroposofie, které je založeno hluboké filosofii, jejíž hlavní 

myšlenkou je pečovat o člověka a probudit v něm touhu po poznání duchovního 

světa. Zde budu pozorovat, zda se tento koncept promítne a přispěje ke stylizaci 

do archetypu Pečovatele v komunikaci značky. 

Cílem mé práce je odpovědět na výzkumnou otázku „Kde lze u značky dm 

pozorovat chování typické pro archetyp Pečovatele?“ a říci, kde lze tento 

archetyp nalézt u pěti vybraných prvků komunikace, kterými jsou sortiment, 

slogan „Zde jsem člověkem, zde nakupuji“, spoty „Člověk jako každý jiný: 

výjimečný“, firemní magazín active beauty a CSR kampaně. Archetyp Pečovatele 

u značky dm hledám v období 2017 až 2019, ze kterého pocházejí zpracované 

podklady. 
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2.   Teoretická část práce 

V teoretické části své bakalářské práce nejprve rozeberu tvorbu značky, 

jakožto důležitý teoretický rámec, ze kterého budu vycházet v analytické části. 

Definuji značku jako takovou a brand, který vnímají spotřebitelé. Primárně se 

soustředím na osobnost značky, a to, jakým způsobem lze značku pojmout jako 

bytost a následně ji tak stylizovat a dávat jí lidské charakteristiky. Zjistím, zda je 

tento koncept úspěšný, čeho se vyvarovat a jak se značkou pracovat. Popsání 

osobnosti značky a následnou personalizaci považuji za důležité pro pochopení 

využití archetypů v marketingovém prostředí, protože teorie archetypů přiřazuje 

marketingové značce lidské povahové vlastnosti a stylizuje ji do určitých vzorců 

chování, na které jsou spotřebitelé zvyklí od lidí.  Tudíž je budována její 

osobnost, která stejně jako lidská může být spotřebitelům sympatická, nebo 

naopak je může odrazovat od hlubšího kontaktu se značkou z důvodu 

nesympatií. 

Dále se zaměřím na teorii archetypů, a to jejich výklad, vývoj a následné 

použití v marketingovém prostředí. Uvedu vývoj této teorie, prvotní myšlenky 

podobné archetypům a způsoby, jakými na archetypy nahlíželi různí filosofové  

v minulosti. Zaměřuji se především na švýcarského psychologa Carla Gustava 

Junga, který teorii archetypů nejvíce rozvinul jejím napojením na kolektivní 

nevědomí. Právě teorie archetypů Carla Gustava Junga je inspirací pro autory 

zaměřující se na archetypy v oblasti marketingu. V této oblasti budu primárně 

vycházet z knihy autorek Mark a Pearson Hrdina nebo psanec, která je 

nejvýznamnějším zdrojem informací o využití archetypů v marketingu a která se 

opírá o Jungovu teorii. Popíši jednotlivé skupiny archetypů, které Mark  

a Pearson rozlišily a detailně se zaměřím na archetyp Pečovatele, který analyzuji 

u značky dm v analytické části mé práce.  

V poslední části teoretického základu se zaměřuji na anthroposofii, která 

dala základ značce dm a z jejichž myšlenek zakladatel značky dm čerpal. 

Představuji její základní myšlenky a její vznik, který je úzce spjatý se 

spisovatelem a filosofem Johannem Wolfgangem Goethem. Myšlenky tohoto 

autora můžeme dále vidět v komunikaci dm, a to u sloganu, který bude níže 

rozebrán. Společně s anthroposofií bude popsáno biodynamické zemědělství, 
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které je anthroposofickou společností přijato jako správné pečování o půdu  

a jehož certifikaci značka dm v letošním roce získala. 

 

2.1. Tvorba značky 

American Marketing Association definuje značku následovně: “jedná se  

o jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinaci těchto pojmů 

sloužící k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich 

odlišení v konkurenci trhu” (Keller, 2007, str. 33). Z této definice tedy vyplývá, 

že značka je slovo, symbol nebo jejich kombinace, kterou marketér přiřadí  

k určitému výrobku či službě za účelem jejich distribuce a odlišení se od 

konkurence. 

Philip Kotler upozorňuje na fakt, že jedním z nejhodnotnějších 

nehmotných aktiv obchodní firmy je právě její značka. Vytvoření úspěšné 

značky vyžaduje pečlivou analýzu, plánování a úspěšný marketing. Výsledkem 

vytvoření úspěšné a na trhu silné značky je příliv zákazníků a tím vyšší zisk. 

Zároveň silná značka buduje oddanost svých zákazníků, kteří se k ní budou rádi 

vracet (Kotler, Marketing management, 2013, str. 279). Autoři Vysekalová  

a Mikeš definují základní tři funkce značky takto: 

• Funkce identifikace: rozlišení produktu na základě specifických 

charakteristik a tím odlišení produktu od konkurence. 

• Funkce garance: značka představuje kvalitu, záruku a garanci 

výrobku nebo služby pro zákazníky 

• Funkce personalizace: zařazení značky do určité sociální skupiny, 

značka se do skupiny buď integruje, nebo se od skupiny 

diferencuje, zákazník značku vyhledává na základě vztahu 

k sociální skupině  (Vysekalová & Mikeš, 2009). 

Níže se zaměřuji na funkci personalizace značky, ve které se setkáváme 

s pojmem „osobnost značky“. Součástí personalizační funkce je odlišení značky 

od konkurence na základě stylizace do určitých vzorců chování, které jsou pro 

zákazníky přirozené. Je to jeden ze způsobů jakým zvýšit hodnotu značky. 

Pokud se však zaměříme na značku jako brand, tedy něco, co se dostalo 

do povědomí lidí, jako určité uspokojení a odlišení od konkurence, jedná se  

o složitější esenci. Ta v sobě současně obsahuje také strategii základních hodnot 
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a vizí společnosti (Michl, 2016). Právě branding odlišuje značku od konkurence 

svojí silou a výjimečností. Obsahuje v sobě vše, co značka pro spotřebitele 

představuje a jaké hodnoty zastává. Dle Kotlera lze branding uplatnit 

v jakémkoliv prostředí, kde marketéři přesvědčí spotřebitele o smysluplném 

rozdílu mezi produktem, který nabízejí a konkurenční možností. Značky lze 

budovat pro mnoho odvětví jako zboží, služby, obchody, osoby, místa, 

organizace nebo myšlenky (Kotler, 2013, str. 281).  

Díky silnému brandingu značka získává na hodnotě. Ta přináší věrnější 

zákazníky, kteří značku doporučí a chtějí se k ní vracet, snadnější přijímání 

zaměstnanců na základě dobrých referencí, nižší zranitelnost při krizích  

a možnost nastavení vyšší marže. Zákazníci jsou ochotni za produkt nebo službu 

zaplatit více peněz a firma má vyšší zisk (Kotler, 2013, str. 282). Dostatečně 

silná značka může získat takovou loajalitu zákazníků, že budou odsuzovat 

konkurenci a za každých okolností budou chtít dané značce zůstat věrní a budou 

ji vyhledávat a doporučovat svým blízkým. Úspěšný branding značce zaručuje 

dlouhodobý příliv zisku (Aaker, 2003).  

 

2.2. Osobnost značky          

Stejně jako každý člověk má osobnost, má ji i každá firma. Právě tím se 

firma prezentuje při kontaktu se spotřebiteli. Firmy, které svou osobnost 

nebudují, mohou mít problémy s komunikací vůči zákazníkům, pro které bude 

firma svým chováním nepředvídatelná. Stejně tak firmy, které zvolí špatnou 

personalizaci při budování značky vůči sortimentu a cílové skupině, nemusí být 

zákazníky přijaty. Příkladem charakteristických rysů u firem je například luxus  

a síla automobilů Mercedes nebo spolehlivost u značky Miele. Stylizace značky 

do lidských charakteristik jí přidá na důvěryhodnosti a stane se pro zákazníky 

bližší značkou, protože budou vědět, co od ní očekávat a lépe ji tak přijmou 

(Vysekalová & Mikeš, 2009). Mezi člověkem a firmou lze nalézt následující 

paralely: 

• Firmy jsou vytvářeny lidmi (zaměstnanci, zákazníky a zakladateli) 

• Firmy mají lidské vlastnosti (firmy popisujeme lidskými 

charakteristikami, lze je rozlišit na ženské a mužské). 
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• Firmy mají vývoj podobný lidem (vznik, rychlý růst, stabilita  

a zánik) 

• Firmy navazují vztahy se svými cílovými skupinami (jsou rozdílné 

v komunikaci a v roli, kterou ve vztahu zastávají). 

• Lidé mohou firmám propůjčit svou osobnost. 

• Firmy mohou mít lidskou podobu (typicky maskoti). 

• Firmy prostřednictvím lidí v komunikaci ožívají (Herbst, 2006). 

Personalizace neboli budování osobnosti značky, je v tomto významu 

brána jako zosobnění značky, tedy chování značky jako lidské bytosti. Zákazník 

značku vnímá jako osobu a přidává jí i lidské charakteristiky, se značkou si lépe 

rozumí a cítí k ní emoce. Značku přijímá do svého života a vytváří si vůči ní 

citové pouto, to může být “mám ji rád”, stejně tak jako “nesnáším ji”. Značce 

pozitivní emoce ze strany spotřebitelů, ale také zaměstnanců, pomáhají 

vybudovat si jedinečnost na trhu, díky které se zvyšuje hodnota značky a zisk 

(Aaker, 2010, str. 150).  

Susan Fournier považuje vztah mezi spotřebitelem a značkou za velice 

důležitý. Značce nabízí určité výhody. V rámci tohoto vztahu rozlišila sedm 

dimenzí, ve kterých značka může komunikovat se zákazníkem a to: vzájemná 

závislost (“tato značka je v mém životě důležitá”), osobní závazek (“s touto 

značkou zůstanu”), láska a vášeň (“byl bych nešťastný, kdybych tuto značku 

nenašel”), nostalgie (“tato značka mi bude vždycky připomínat určitou část 

života”), osobní spojení (“tato značka a já jsme stejní”), intimita (“vím toho 

mnoho o této značce”) a partnerství (“tato značka si mě opravdu váží”) 

(Fournier, 1994) 

Povaha značky (v angličtině brand personality) může být nápomocná 

firmě třemi způsoby. První možností je, že se povaha značky stane pro zákazníka 

prostředkem k vyjádření vlastní identity, což se pro něj stane důvodem  

k opakovanému nákupu. V druhém případě vytváří značka metaforu pro vztah, 

který spotřebitel zažívá ve svém osobním životě. Zákazník má ke značce vztah 

stejného rázu jako má vůči osobě ve svém životě. Třetí výhodou personalizace 

značky je lehčí komunikace a sebeprezentace směrem ke spotřebitelům, díky níž 

zákazníci vědí, co od značky mohou očekávat (Aaker, 2010, str. 174).  

Využití teorie archetypů v marketingu je vázané na personalizaci značky  

a její zlidštění pro spotřebitele. Jedná se tedy o proces, ve kterém ze značky 
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uděláme lidskou osobnost, která pak působí na lidské emoce, jako by se jednalo 

o lidskou bytost, ke které spotřebitel chová city. Díky tomu má pocit, že našel “tu 

pravou” značku, která je mu nejsympatičtější a myslí to s ním dobře. 

Stylizaci do příběhů lze hledat u mnohých známých značek, které se 

ukazují jako hrdinské, vtipné nebo třeba jako značky, které se k nám 

připodobňují a jsou stejné jako my. Tato stylizace může být vědomá i nevědomá. 

Ve všech těchto vzorcích chování lze spatřit jednotlivé archetypální příběhy. 

Mimo komunikaci obchodní značky lze tuto stylizaci spatřit i u jiných značek, 

kterými mohou být třeba známé osobnosti. Příkladem mohou být politici, kteří 

se stylizují do určitých rolí, jako hrdiny nebo ochránce. Časté stylizace do 

archetypů lze pozorovat u celebrit, které se například vymykají svým chováním  

a stylizují se do archetypu rebela. Tyto stylizace mohou být umělé, ale také 

přirozené.  

 

2.2.1. Teorie archetypů 

Teorie archetypů je jeden z příkladů personalizace značky, a tedy 

prezentaci značky jako lidské osobnosti. Teorie archetypů jde však dál  

a navazuje na klasickou psychologii, specificky na psychoanalýzu, která se 

specializuje na popis lidského vědomí, nevědomí a funkcí, které zastávají. Teorie 

archetypů se specializuje na popis kolektivního nevědomí a s ním spojené 

archetypy. Ty definuje filosofický slovník jako takzvané praobrazy, které Platon 

nazývá ideou, jsou výrazem kolektivního nevědomí a chápou se jako neviditelné 

kořeny vědomí. Jsou usměrňující mocnosti, které vyvolávají skutečné události, 

avšak neztotožněné s rozumem, či praktickým intelektem (Kučírek, 1998, str. 

32).  

Archetypy jsou tedy jako vrozené vzorce chování v psychologii velice 

starým konceptem, který lze hledat již ve starověkém Řecku a ve spojení  

s mytologií. Vycházejí z kolektivního nevědomí, kde jsou hluboce zakořeněné 

jako přirozené instinkty, které se projektují do rozhodnutí jedince, které není 

očištěno rozumovým poznáním. 

Již zmíněný Platon, nejvýznamnější filosof svého období, poukázal na 

takzvané elementární formy, tedy vtištěné ideje v lidské povaze, které jsou 

vzorem pro materiální realitu a udávají naše přirozené chování (Mark & 
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Pearson, 2012, str. 22). Joseph Campbell upozorňuje, že vrozené vzorce chování 

jsou popsány také u klasiků jako Cicero nebo Augustin a ukazují na určité 

příběhy, které jsou pro společnost dané. V sanskrtu se nazývají “subjektivně 

známé formy” a u antropologa Adolfa Bastiana je můžeme najít jako 

“elementární ideje” (Campbell, 2000, str. 33). Nejedná se tedy o nový koncept, 

který by měl pouze jednoho autora, ale koncept, který prošel dlouhým vývojem. 

Přesto je teorie archetypů nejvíce spojována se švýcarským psychologem Carlem 

Gustavem Jungem, který se zaměřil na archetypy jako instinkty v kolektivním 

nevědomí a který dal těmto vzorcům název archetypy. 

 

2.2.1.1. Archetypy podle Junga 

Švýcarský lékař, psycholog a zakladatel analytické psychologie Carl 

Gustav Jung se po vzoru svého učitele Sigmunda Freuda zajímal o složky lidské 

duše. Ty rozdělil na tři části; ego neboli vědomí (obsahující aktuální myšlení  

a obrazy, které se v danou chvílí promítají v naší mysli), podvědomí (skládající 

se z obrazů, které už se nám neukazují, ale můžeme si na ně lehce vzpomenout  

a tím se dostanou zpět do vědomí) a kolektivní nevědomí (specifické vzorce 

chování, které jsou pro všechny lidi dané a vrozené) (Jung, 1959, str. 3). Právě 

složku kolektivního nevědomí považuje za velice důležitou a říká, že jí Freud  

v oblasti zkoumání vědomí nevěnoval dostatečnou pozornost ve své analýze 

lidské duše (Říčan, 2010, str. 144). Kolektivní nevědomí představuje pro Junga 

soubor chování definovaný archetypy, vrozenými vzorci, které reprezentují 

univerzální pravdu a zděděné instinkty, které jsou vlastní všem lidem (Boeree, 

1997).  

Jung v díle Člověk a duše definuje archetypy takto: Archetypy jsou cosi 

jako orgány preracionální psyché. Jsou to věčně děděné, charakteristické 

základní struktury, zpočátku bez specifického obsahu. Specifický obsah vzniká 

teprve v individuálním životě, kde se osobní zkušenost zachytí právě v těchto 

formách (Jung, 1995, str. 43). Říká tedy, že archetypy jsou plně odděleny od 

racionální složky mysli a jejich obsah vzniká až na základě lidské zkušenosti, 

která je podmíněna těmto instinktům. Archetypům přikládá velký důraz  

i v ovlivnění životního osudu, jejž právě archetypické obrazy předurčují 

(Winnicott, 1964).  
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Jak jsem již zmínila, na archetypech je založena stará mytologie, ale 

nejen ta, také veškerá světová literatura vychází ze známých archetypálních 

příběhů, a proto jsou pro nás tyto příběhy lehce pochopitelné a srozumitelné. 

Jung dokonce říká, že archetypy jsou základem myšlenky náboženství (Jung & 

Jaffé , 1998, str. 401).  

 

2.3. Archetypy v marketingu 

 Jak již zmiňoval C. G. Jung, archetypy se dostaly do veškerých 

světových příběhů, lze je nalézt ve staré mytologii, ale i klasické literatuře. 

Přirozeně se tedy z těchto příběhů dostaly i do příběhů obchodních značek. 

Autorky Margaret Mark a Carol S. Pearson ve své knize Hrdina nebo psanec 

upozorňují na prezenci archetypů u značek již od samého zrodu prvních značek, 

kdy ovšem stylizace do archetypů nebyla vědomá. Toto připodobnění značky  

k příběhu tvůrci značek vycítili intuitivně a vždy se k nějakému archetypu 

připodobňovali, protože lidem to přirozeně imponuje, ať již se se značkou 

ztotožňují a milují ji, nebo ji nenávidí. Značka tak získává důvěru jejich 

zákazníků a stává se oblíbenou tím, že ožije a získá lidský příběh. Mark  

a Pearson toto pojmenovávají jako Pinokiův jev, který přitahuje zákazníky tím, 

že daná značka, stejně jako dřevěná figurka v pohádce o Pinokiovi ožije a získá 

určitý smysl a význam v myslích lidí a potenciálních zákazníků. Ti do ní vkládají 

důvěru, jistotu a navazují s ní osobní vztah. Jedním ze způsobů vyjádření důvěry 

je dávání přezdívek jednotlivým značkám. Příkladem může být značka Coca-

Cola, které se zkráceně říká “Coke”. Firma této přezdívky využívá později ve 

svých reklamách, protože si je vědoma této výhody a využívá vzniklého vztahu. 

Dalším příkladem je model auta Beetle od Volkswagenu, který je spíše známý 

pod přezdívkou “brouk” (Mark & Pearson, 2012, str. 31).  

Autorky Mark a Pearson přenesly vzorec archetypů z psychologie do 

marketingového prostředí se zaměřením na psychologii a charakter značek. 

Využily teorie archetypů předchozích autorů s důrazem na Carla Gustava Junga 

a archetypální příběhy rozdělily na základě podobných vzorců do dvanácti 

skupin, které lze u marketingových značek hledat (Chlopczyk, 2017, str. 98). 

Jako značka není vnímána pouze obchodní značka, ale také postavy politiků 

nebo známých osobností (Mark & Pearson, 2012, str. 29). Velice známé 
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osobnosti se často stylizují do určitého archetypálního příběhu. Mark a Pearson 

jako příklad uvádějí Madonnu, zpěvačku a vždy šokující rebelku, nebo princeznu 

Dianu, kterou lze ztotožnit s příběhem hodné Popelky. Zde lze spatřit archetyp 

nešťastně zamilované princezny, které to celý svět odpouští a miluje ji i přesto, 

že poruší společenské konvence (tamtéž, str. 13).   

V případě stylizace obchodní značky do archetypu slouží tento příběh  

k vytvoření chybějící vazby mezi motivací zákazníků a samotným výrobkem. Je 

tedy nutné hledat motivaci u zákazníků u daného sortimentu a na základě toho 

jako značka komunikovat. Příběh produktu pak promlouvá k hlubokému citu ve 

spotřebitelově mysli a vytváří pouto pochopení a naplnění. Tím se uvolňují 

emoce touhy a zákazník si tak pocit naplnění a pochopení okolí substituuje  

s daným výrobkem a tím po výrobku touží více. Dobře cílené reklamní sdělení 

tak pracuje s niternými pocity, které v člověku vyvolají určitou touhu. Například 

vyvolání mateřských pocitů a lásky k dítěti, ke kterému dochází při pozorování 

spotu od firmy Johnson&Johnson. V tom si matka bere po porodu poprvé do 

náručí své nově narozené dítě. V zákazníkovi to vyvolá silný pocit přijetí  

a ochranářství, který si na základě situace spojí s danou značkou a produktem 

nebo službou, které reklama propaguje (tamtéž, 2012, str. 24).  

Úspěšné značky tento archetyp vloží do celé marketingové strategie. 

Příkladem může být značka Nike, která se ztotožňuje s archetypem Hrdiny. Tato 

stylizace je patrná už v jejím sloganu “Just do it”, který apeluje na odhodlání  

a vytrvalost, která je u hrdinů tak důležitá (Mark & Pearson, 2012, str. 294). 

Značka nám sloganem neprodává výrobek, ale pocit a touhu, kterou chceme 

pocítit.  

Stejně jako archetypy v psychologii osobnosti i archetypy obchodních 

značek vycházejí z teorie motivace. Právě hledání hlavní motivace k nákupu 

produktu u zákazníků nám ukazuje vnitřní, často nepoznané pocity. Z výzkumu 

motivace Clotaire Rapailleho vyplývá, že symbol produktu často tkví v určité 

motivaci. Jako příklad dává ženu kupující papírové ubrousky. Ty pro matky 

symbolizují čistotu, péči, která je skrytým uspokojením instinktivní touhy po 

přežití genů, pro které je hygiena velice důležitou (Wells, 2003). „Nečistí jen 

stůl, ale zachraňuje celou rodinu,” tvrdí Rapaille o tomto konceptu a chování 

spotřebitelek (Kotler & Keller, 2007, str. 223).  
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V případě Mark a Pearson je motivace zákazníků rozdělena na čtyři 

hlavní lidské touhy, které jsou postavené do opozice na základě svého významu. 

Na základě rozeznání hlavní lidské touhy cílové skupiny zákazníků, lze filosofii 

značky stavět na právě jedné archetypální skupině příběhů a poté na jednom 

archetypu, který představuje strategii uspokojení dané lidské touhy (Mark & 

Pearson, 2012, str. 49). Dle obrázku č. 1 pocházejícího z knihy Hrdina nebo 

psanec Mark a Pearson se staví do opozice touha po sounáležitosti, 

kolektivismus a týmový duch proti touze po nezávislosti a individualismu a 

touha po stabilitě a jistotě proti touze po riziku a risku. Ideálem jedince je poté 

střed grafu, kdy jsou veškeré touhy nasycené (tamtéž, 2012, str. 25). 

 

Obrázek č. 1: Čtyři hlavní lidské touhy podle Mark a Pearson 

 

Zdroj: MARK, Margaret, PEARSON, Carol, S. Hrdina nebo psanec. 2012. s. 25 

 

Jednotlivé archetypy lze poté na grafu vyhledat podle hlavní motivace  

a rozdělit do čtyř skupin takto:  

 

4.3.1. Touha po ráji 

 Pro tuto skupinu je hlavní motivací nezávislost. Archetypální příběhy 

ukazují touhu po sebenaplnění, vítězství a poznání ráje, přičemž každý příběh 

zaujímá jinou životní strategii, jak tohoto stavu nabýt.  

Neviňátko je naivním příkladem typu, který chce ráje dosáhnout ihned  

a cítí, že je to jeho přirozené právo. Typická je pro tento archetyp víra a naděje, 

že ráj je blízko. Neviňátka jsou důvěřivá, věří v dobro a chtějí mír a lásku. 

Druhým archetypem ve skupině je Objevitel. Ten ví, že do ráje nelze dojít hned a 

 

Stabilita 

Mistrovství 

Nezávislost Sounáležitost 
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vnitřně ho to trápí. Neustále něco hledá a zklamává se nenacházením ráje. 

Cestou svého hledání však zažívá úžasné příběhy, které ho posouvají k ráji. 

Posledním archetypem je Mudrc, který říká, že štěstí je výsledkem vzdělání a 

hledání věcí, které mu v jeho rozvoji pomáhají. Je klidný a směřující k cíli (Mark 

& Pearson, 2012, str. 54).  

 

4.3.2. Zanechat ve světě svou stopu 

 Skupina s hlavní tužbou zanechat ve světě stopu je pro obyčejné lidi 

okouzlující a dává jim pocit, že příběh přesahuje lidské možnosti a je výjimečný. 

Přesto v lidech přirozeně vyvolává otázky, zda by to také zvládli a tím přiláká 

jejich pozornost. Jejich hlavní touhou je výhra, mistrovství a s tím spojený risk. 

Chtějí, aby se o nich vědělo, z toho důvodu konají činy, které jsou pro mnohé 

nezvyklé a vyvolávají pozdvižení, které si tyto archetypy užívají (tamtéž, 2012, 

str. 99).  

Hrdina riskuje svůj život pro ochranu společnosti a chce být za to 

obdivovaný. Chce být na vrcholu, tak aby k němu ostatní vzhlíželi a on ukazoval 

své mistrovské činy. Stejně tak Psanec chce konat dobro pro společnost, chce 

zažít dobrodružství, ale vybírá si způsob porušující kulturní normy, který se 

nakonec ukáže jako dobrý, stejně jako tomu bylo třeba u Robina Hooda. 

Neočekává prvotní uznání, ale uznání od moudrých (tamtéž, 2012, str. 101). 

Poslední ve skupině je Kouzelník, ten se ukazuje jako tajemná postava, která ví 

vše a snaží se poznat fungování světa. Nikdo neví, jak to dělá a je pro ostatní 

magickým a zajímavým. Tuto pozici si naplno uvědomuje a užívá (tamtéž, 2012, 

str. 137).  

 

4.3.3. Žádný člověk není ostrov 

 Oproti první skupině je hlavní touhou skupiny Žádný člověk není ostrov 

sounáležitost a potěšení. Příběhy ukazují spojení lidí, komunikaci a pocit, že 

jedinec je součástí skupiny a že tato touha je pro lidstvo přirozená. Tyto 

archetypy mají velkou sílu, protože vyjadřují lidskou touhu po tom někam patřit 

a být oblíbený. 

 Milenec je atraktivní pro ostatní a má schopnost emocionálního  

a sexuálního sblížení. Dodává nám lásku a pocit zalíbení se okolí. Ukazuje nám 
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zábavu v životě a zároveň svoji výjimečnost.  Oproti němu se archetyp Jeden  

z nás prezentuje jako člověk stejný jako všichni ostatní na Zemi, a to i se svými 

chybami. Pomáhá nám zapadat do skupiny. Ukazuje, že všichni lidé jsou si 

podobní a není důvod se nad někým povyšovat. Poslední archetyp v této 

skupině, Klaun, nás učí jak žít s nadsázkou a komunikovat s lidmi bez obav, co si 

o nás myslí. Je vtipný a život bere s lehkostí (tamtéž, 2012, str. 153).  

 

4.3.4. Dát světu řád  

Poslední skupina chce působit jako životní jistota a stabilita. V dnešním 

světě se jedná o velice úspěšnou skupinu archetypů, protože svět je zrychlený a 

lidé ztrácí přirozené jistoty. Jejich životy se značně mění a oni se musejí 

přizpůsobovat. Pro ně tu jsou archetypy ze skupiny Dát světu řád. Jak již název 

napovídá, právě ony archetypy se snaží ukázat ve světě jistoty a bezpečí. Vždy 

tady pro ostatní jsou a chtějí jim pomáhat. Každý má však jinou strategii, jak 

toho docílit.  

Tvůrce ukazuje svůj příběh jako příkladový a zapojuje ho do umění, tím 

získává kontrolu nad svým životem a zároveň ukazuje světu krásu umění. Vládce 

drží životy lidí pevně v rukou a ovládá situaci i když se vymkne stabilitě. Bere na 

sebe zodpovědnost a ukazuje se jako stálá jednotka (tamtéž, 2012, str. 194). 

Posledním ze skupiny je Pečovatel, který má strategii působit jako životní 

jistota, kterou známe od rodičů. Tento archetyp je níže popsán důkladněji 

z důvodu hledání tohoto archetypu u značky dm v analytické části této práce.  

  

4.3.4.1. Archetyp Pečovatel 

Společně s Tvůrcem a Vládcem působí jako životní jistota. Ukazují se jako 

stabilní typy. Hlavní touhou archetypu Pečovatel je chránit lidi před újmou  

a zajistit řád ve světě. Jinak je také nazýván pro své touhy jako rodič, ošetřovatel 

a v angličtině jako Caregiver (Smith, 2015). Jeho hlavní motivací je láska  

k lidem a smyslem je dávání se druhým. Typickým povoláním pečovatelů jsou 

zdravotní sestry, učitelé a lékaři. Tedy ti, kteří pomáhají okolí a pečují o ně.  

Hlavní strategií je budovat bezpečí a předvídat potřeby lidí a ty plnit. 

Často se na úkor sebe stará o ostatní ale také o to, aby i oni mohli pečovat o své 
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blízké. Z tohoto důvodu lze tento archetyp spatřovat především u značek 

prodávajících drogistické zboží, zdravou výživu, léky a také u neziskových 

organizací, protože ty se přirozeně starají o zdraví, bezpečí a péčí o  zákazníky. 

Zároveň se ukazuje jako milující osoba se svým hlavním mottem “Miluj svého 

bližního jako sebe samého” (Mark & Pearson, 2012, str. 197). Tyto příběhy 

působí na mateřské pocity každého člověka vůči svým dětem a snahu je chránit 

(Smith, 2015). Často bývají připisovány jen ženám, ale správná komunikace 

takto cílí také na muže, a to především na otce. Příkladem může být značka 

Volvo, která se lidem velice často pojí s bezpečím a jistotou. V jedné z jejích 

reklam je zobrazena rodina, která čeká na přítele mladé dcery. Ten si ji doma 

vyzvedne, a protože je špatné počasí, její otec chlapci nabídne půjčení svého 

Volva, tedy bezpečného vozu, díky kterému se otec o dceru nebude bát (tamtéž 

2012, str. 205). Na ženy a jejich mateřské city působí především firmy 

prodávající výrobky pro rodiny, od drogerie po potraviny, což je sortiment, ze 

kterého většinou vybírají ženy.  

Efektivní marketing značky vede k důrazu na zákazníky a jejich starost  

o okolí. Zákazník je pro ně osoba pečující a starající se o své okolí a výrobek 

nebo služba mu pomáhá lépe pečovat a ulehčuje mu život. Značka komunikuje 

důležitost zákazníkovy rodiny a snahu mu se vším pomoci, její komunikace by 

měla být jednoduchá a efektivní, stejně tak třeba rozložení obchodu a jeho 

atmosféra (tamtéž, 2012, str. 201). Ta by měla být příjemná a zaměstnanci milí  

a vždy ochotni pomoci. Zákazníkem tedy mohou být například matky od rodin, 

které doma pečují o děti (tamtéž, 2012, str. 209).  

Typickým příkladem archetypu Pečovatele je například značka Dove, 

která u spotřebitelů buduje přirozenou sebedůvěru, kterou jim pomáhá získat 

svými produkty. V českém prostředí je to například nezisková organizace Člověk 

v tísni (Petrtyl, 2017). 

Pečovatel má vždy velkou souvislost s archetypem Neviňátko, protože 

zhmotňuje jeho touhu po bezpečí a nádherném světě. Není však tak naivní  

a energii vkládá do ostatních, nikoliv do sebe. Je to právě Pečovatel, kdo se stará 

o bezpečí nejen Neviňátek (Mark & Pearson, 2012, str. 212).  
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2.4. Anthroposofie 

Anthroposofie, z řeckých slov anthrópos a sofia, tedy člověk a moudrost, 

je duchovní vědou, která se promítá do všech oblastí života. Jedná se o myšlení, 

které můžeme najít ve filosofii jako způsob poznání světa a duše. V pedagogice 

je silným alternativním proudem vyučovaným na waldorfských školách, které 

jsou v současné době velice rozšířené. V umění se jedná o eurytmii neboli 

spojení pohybu a tance s řečí, které duši omlazuje a dodává jí energii. Toto 

myšlení se projevilo také v medicíně jako alternativní proud k západnímu 

lékařství a v zemědělství, o kterém píši v samostatné kapitole 2.3.1 

Biodynamické zemědělství.  

Anthroposofie jako duchovní věda bývá často pojata jako jakési svobodné 

křesťanství, ze kterého volně vychází. Nejedná se však o náboženství. Právě díky 

duchovní substanci anthroposofie lze dle Steinera pochopit prapůvodní myšlení 

křesťanství (Buhler, 2004, str. 15). Myšlenka anthroposofie předává zrcadlení 

lidského myšlení na projekci reálného světa ovlivněnou vlivy z minulých 

pozemských životů (Lindenberg, 1998, str. 144). Nejvýznamnější myslitel, často 

považovaný za zakladatele anthroposofie, Rudolf Steiner, definuje anthroposofii 

takto: „Anthroposofie je cesta poznání, která by chtěla vést ducha v člověku  

k duchu v kosmu“ (Baumann, 1999). Říká tedy, že anthroposofické myšlení nám 

ukazuje způsob, jakým člověka a jeho duši dovést k sobě samému a k vyšší 

instanci, kterou spatřuje ve vesmíru. K této myšlence došel svým významným 

spojením s duchovnem, které se projevovalo už v jeho dětství a následným 

studiem matematiky a filosofie. Hlavní inspiraci spatřoval v Johannu Wolfgangu 

Goethem, jehož myšlenky popsal ve své první knize Základní rysy teorie 

poznání Goethova světového názoru (Bojda, 2018), kde se pokusil formulovat 

jeho specifickou poznávací metodu a její logické základy (Pleštil, 2006, str. 410). 

V Goetheho díle lze spatřit úvahy nad lidskou existencí a poznáním vlastní duše, 

což jsou i hlavní myšlenky jeho nejznámějšího díla Faust. Na to se odkazuje 

Steiner ve svých přednáškách při úvahách nad posmrtným životem (Steiner, 

2012, str. 44). Steiner navázal na jeho myšlenky o přirozených procesech 

lidského života. Jeho myšlení si vážil natolik, že počátkem 20. století po něm 

pojmenoval nově postavené místo ve Švýcarsku v Dornau, kde se měla scházet 

anthroposofická společnost Goetheanum (Sokolina, 2017, str. 52).  
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Kromě výše uvedených oblastí se Rudolf Steiner zajímal o ideál zacházení 

s půdou a organizaci v zemědělském uskupení, jako jsou například farmy. Dal 

tak za vznik biodynamickému zemědělství, které je považováno za 

nejekologičtější formu zemědělství, která zároveň klade důraz na polohu Země  

v seskupení planet a energii, která se tak k naší půdě dostává. 

 

2.4.1. Biodynamické zemědělství 

Biodynamické zemědělství je jedním z nejstarších ekologických 

zemědělství. Rudolf Steiner tyto principy poprvé přednesl na jedné ze svých 

přednášek v roce 1924 v polském Kobierzycu (německy Koberwitz) věnované 

zemědělským pracovníkům a farmářům (Paull, 2011).   

Steiner se zajímal o ideální způsob pěstování plodin a udržitelnost 

zemědělství a hospodářství. Hlavní myšlenkou je farma, která má fungovat jako 

jeden organismus, kde v soužití fungují rostliny, hospodářská zvířata a člověk. 

Společně žijí v uzavřeném kruhu společnosti, ale jsou stále její součástí. Toho 

chce Steiner docílit čtyřmi prvky, které mají být na farmě přítomny, a to půda 

(tedy hmotná složka), rostliny (vitální složka), zvířata (astrální složka) a člověk 

(duchovní složka). Přičemž člověk je obdařen všemi prvky a jeho úlohou je 

propojit se s nimi. Tímto propojením člověk prochází svou duchovní cestou  

a vývojem (Malina & kol., 2009, str. 256). Oproti ekologickému zemědělství je  

v tom biodynamickém zahrnuta nutnost krmení hospodářských zvířat 

minimálně z 50 % z vlastní úrody. Je zde snaha o to, aby byla farma alespoň 

částečně soběstačná a její chod udržitelný (Suchá, 2014).  

Dalším odlišením biodynamického zemědělství od ekologického je 

vnímání přirozeného cyklu Země, Měsíce a okolních planet, které svým 

působením ovlivňují procesy na naší planetě (Hradil, 2011). Steinerovo pojetí 

zemědělství s těmito procesy pracuje a přizpůsobuje jim například výsadbu 

rostlin, a to na základě poloh jednotlivých planet vůči Zemi.  

Celé zemědělství má být příjemným místem, z toho důvodu se klade 

důraz na estetickou podobu farmy, jsou zde vodní plochy, keře a květiny. To má 

i sekundární důvod, a to dostatečný přísun stínu pro relaxaci, ale také 

přítomnost pylu pro včely, které jsou důležitými členy farmy. Farma má 
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podněcovat k anthroposofickému myšlení, a to rodinnou atmosférou, kvalitní 

potravou a udržitelným vývojem (Farma Bemagro, 2019). 

Biodynamické zemědělství je dnes, díky stále většímu zájmu o ekologii  

a správnou péči o zvířata a půdu, velice využívané napříč světem. Většina farem 

se nachází v Evropě, a to v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Nizozemí  

a Švédsku. Mimo Evropu pak v Austrálii a na Novém Zélandu (Diver, 1999, str. 

2).  

V současné době existuje jediná certifikace, která zákazníkovi zaručuje, že 

potravina byla vypěstována v biodynamickém zemědělství, a to certifikace 

Demeter.  Hospodářský svaz Demeter uděluje farmám tuto certifikaci na 

základě měřítek, která jsou považována za nejekologičtější formu zemědělství. 

V České republice se nachází jen několik biodynamických farem, příkladem 

může být jediná mlékárna s certifikací Demeter v Čechách, Bemagro z jižních 

Čech (Farma Bemagro, 2019), nebo Vinné sklepy Kutná Hora, které jako jediné 

produkují biodynamické víno (Rysová, 2019).   
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3.   Metodologie práce 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části; teoretickou a analytickou. 

V teoretické části byly popsány koncepty, se kterými budu pracovat v analytické 

části, a současně byly vysvětleny některé další termíny pro pochopení širších 

souvislostí. V analytické části budou teoretické koncepty aplikovány při analýze 

značky dm, tak aby mohla být zodpovězena výzkumná otázka. Výzkumnou 

otázku jsem definovala takto: „Kde je možné v komunikaci značky dm spatřit 

archetyp Pečovatele?“  

V analytické části se zaměřím na hledání prvků, které jsem vybrala jako 

nejvýraznější v teorii Mark a Pearson pro archetyp Pečovatele. Jsou jimi důraz 

na rodinu, ochranářství, péče o ostatní a tím poskytnutí dobrého prostředí, aby 

lidé okolo mohli pečovat o své blízké. Tyto prvky budu postupně hledat  

v komunikaci značky. Dalšími výraznými vzorci chování u Pečovatelů je pomoc 

slabším, pečování o blízké na úkor sebe a důvěryhodnost. Pro důkladné 

zhodnocení jsem vybrala pět prvků komunikace, kterými jsou sortiment, firemní 

magazín active beauty, slogan, spoty a CSR aktivity. 

 

3.1. Zdroje dat 

Hlavními zdroji informací jsou veřejně dostupné informace o značce dm 

působící v České republice, které lze vyhledat na webových stránkách 

www.dm.cz a ve firemním časopise active beauty, který dm vydává. V případě 

analýzy spotů dm budu čerpat z videí, která byla od začátku roku 2018 

uveřejněna na Youtube. Dalšími zdroji informací jsou podklady získané  

z marketingového oddělení značky, a to jak pro český, tak německý trh. 

Převážně se zaměřuji na sdělení, která značka komunikuje ke své cílové skupině 

a k široké veřejnosti, tudíž čerpám z dobře dostupných zdrojů.  

Analyzované období je od roku 2017 do roku 2019. Přesněji v případě 

spotů se jedná o rok 2018, kdy vyšly. Časopis active beauty analyzuji v tištěné 

formě za rok 2019 a online magazín za rok 2017 až 2019. CSR kampaně, ze 

kterých jsem vybrala kampaň Veselé zoubky a analyzovala průběh v roce 2018  

a kampaň {SPOLEČNĚ}, která probíhala ve stejném roce. 

 

http://www.dm.cz/
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3.2. Postup analýzy 

V rámci kvalitativní analýzy rozeberu výše uvedené prvky, kde se 

postupně zaměřuji na tón, jakým je sdělení komunikováno a také na to, jak 

může být příjemcem vnímáno. Tón považuji za velice důležitý pro navození 

emočního významu. Poté na samotné sdělení, které je již více konkrétní a vyvolá 

v zákazníkovi nějakou emoci. Dále se zaměřuji na to, z jakého důvodu bylo 

sdělení vybráno a zda je daný prvek nějak stylizovaný do příběhu, a tedy 

archetypu definovaného Mark a Pearson. Prvky komunikace, kterými se budu 

zabývat jsou následující; analýza sortimentu, kde pozoruji, zda je sortiment 

určený pro péči o člověka a rodinu, časopis active beauty, kde se zaměřím na 

komunikovaná témata a na to, zda a jak se zaměřují na rodinu a péči, slogan 

“Zde jsem člověkem, zde nakupuji”, kde budu vycházet z vnímaného významu  

a jeho vzniku, spoty “Člověk jako každý jiný: výjimečný!”, kde budu analyzovat 

jejich hlavní sdělení a CSR kampaně, u kterých se zaměřím na oblast pomoci, 

které se dm věnuje a jakým skupinám tak pomáhá. Tyto prvky jsem vybrala jako 

nejvíce komunikované, a tudíž nejlépe analyzovatelné.  

Značku dm jsem prvotně označila za pečovatelskou, a to z důvodu 

segmentu zboží, které nabízí, tedy drogerie, kosmetika a zdravá výživa. Tato 

oblast prodeje je velice často s Pečovatelem spojována. V analýze budu 

pozorovat, zda archetypu opravdu odpovídá. Tento archetyp může být pro 

značku velice výhodným v návaznosti na cílovou skupinu, ve které jsou 

především matky tedy pečovatelky. Ty se díky stylizaci do archetypu Pečovatele 

mohou lépe identifikovat se značkou. 

V rámci analyzovaných prvků komunikace budu pozorovat přítomnost 

pečovatelského chování, které jsem definovala v teoretické části své práce.  Na 

základě popisu Pečovatele od Mark a Pearson jsem zvolila následující vzorce, 

které jsou pro Pečovatele typické: důraz na rodinu, ochranářství, péče o ostatní 

a tím poskytnutí dobrého prostředí, aby lidé okolo mohli pečovat o své blízké. 

Tyto vzorce budu hledat v jednotlivých prvcích komunikace a následně  

v kapitole výsledky analýzy uvedu u kterých prvků komunikace a do jaké míry 

lze archetyp Pečovatele spatřit.  

 



29 
 

4.   Analytická část práce 

V této části nejprve představím značku dm, přičemž se zaměřím na její 

vývoj, filosofii, hodnoty a konkurenci. Dále vymezím a popíši cílovou skupinu, 

ke které dm komunikuje, abych později mohla zhodnotit, zda je komunikace 

vhodná a stylizovaná do archetypu, který se k cílové skupině hodí, či nikoliv. 

Poté rozeberu pět mnou zvolených prvků komunikace, u kterých budu hledat 

stylizaci do archetypu Pečovatele popsaného v teoretické části práce. Prvky 

komunikace budou následující; sortiment, časopis active beauty, slogan „Zde 

jsem člověkem, zde nakupuji“, spoty “Člověk jako každý jiný: výjimečný” a CSR 

kampaně. 

 

3.3. Značka dm 

Přestože není cílem mé práce zabývat se značkou dm jako takovou, 

uvádím zde stručně informace o jejím vzniku a vývoji pro její představení  

a celkové pochopení její marketingové filosofie. Zmiňuji hlavní konkurenci dm, 

která se v současné době na českém trhu vyskytuje a porovnávám ji.  

První pobočku dm otevřel profesor Götz W. Werner v roce 1976  

v rakouském Linci a jednalo se o první samoobslužnou drogerii v Rakousku. 

Celý koncept vymyslel Werner v roce 1973 a značku založil se sídlem v Karlsruhe 

v Německu (Zentes, 1984, str. 51). Později se trend samoobslužných drogerií 

dostal do Rakouska, kde je dm silnou drogistickou značkou dodnes.  Werner byl 

stoupencem anthroposofického hnutí Rudolfa Steinera a byl součástí 

anthroposofické společnosti (Bochníčková, 2009). Zároveň projevoval velký 

zájem o filosofii Johanna Wolfganga Goetheho, který svými myšlenkami 

anthroposofii předcházel. Jeho přínos společnosti tedy byla prodejna, která 

měla duchovně založeným lidem pomoci v péči o sebe samé, čímž měli 

dosáhnout duchovního růstu (Uhlenhoff, 2011, str. 10).  I z tohoto důvodu lze  

v dm prodejnách najít potraviny a kosmetiku s ekologickým označením 

Demeter, tedy ty, které pocházejí z biodynamického zemědělství, jehož 

zakladatelem je právě Rudolf Steiner.  

Od roku 1993, kdy vstoupila na český trh otevřením první pobočky  

v Českých Budějovicích, se stala dm drogerie nejsilnější značkou na českém 
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drogistickém trhu s 226 prodejnami (dm, 2019). Hlavní konkurencí dm je 

drogerie Teta, původem ze Žamberku, která disponuje skoro dvakrát tak velkým 

počtem kamenných obchodů jako dm (Teta, 2019), ovšem není tak populární. 

To vyplývá z ocenění Obchodník roku, které každoročně vyhlašuje Mastercard  

a kde dm v roce 2017 (Mediaguru, 2019) a 2018 (Rožánek, 2018) získala první 

místo v kategorii Obchodník s drogerií a parfumerií. V roce 2016 získala první 

místo drogerie Teta a dm se umístilo jako druhé (Rožánek, 2018).  Menší 

konkurencí dm je původem německá drogerie Rossmann, ta v České republice 

disponuje 130 prodejnami (Rossmann, 2019).  

Drogerie dm působí ve 13 evropských zemích, primárně ve východní 

Evropě a s největším počtem poboček v Německu (dm, 2019). Oproti ostatním 

drogistickým sítím se dm vyznačuje prodejem přírodní kosmetiky a širším 

sortimentem zdravých potravin. Více jak polovina nabídky jsou privátní značky. 

Značka nabízí celou řadu možností, od čistě ekologických a veganských 

kosmetických produktů přes známé a na trhu ukotvené značky až po privátní 

levnější varianty. 

 

3.4. Cílová skupina 

Zvolení správné cílové skupiny je pro značku velice důležité. Ty značky, 

které si to uvědomují mají silnější zákaznickou základnu a tím vyšší zisky, 

protože sdělení, které je upravené přímo pro cílovou skupinu je silnější  

a účinnější. Vymezení cílové skupiny je v této práci důležité pro pochopení volby 

sortimentu, podoby spotů, zaměření CSR kampaní, a především obsahu 

magazínu Active beauty, který je určen zejména pro zákaznice drogerie dm.  

U drogerie dm lze cílovou skupinu vymezit na ženy od 25 do 49 let, tedy  

v produktivním věku, které jsou nadprůměrně aktivní na internetu, tedy častěji 

hledají informace (Krupka, 2015). Typickou zákaznicí je matka, která se stará  

o své děti, může být v domácnosti nebo pracující, a záleží jí na produktech, které 

používá pro sebe a svou rodinu. Do dm chodí z důvodu široké nabídky 

sortimentu, který jinde není dostupný, což se týká především dětských 

produktů. V dm prodejnách je jí příjemněji, než u konkurence a oceňuje chování 

prodavaček, které jsou vždy milé a nápomocné. I díky tomu byla značka dm 
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zvolena jako nejlepší drogerie s dětským sortimentem v anketě Česká máma, 

která probíhala již třikrát a ve všech případech dm obhájilo své prvenství.  

 

3.5. Archetyp Pečovatele v komunikaci dm 

V této kapitole se zaměřuji na hledání definovaného archetypu Pečovatele 

v komunikaci značky dm, která se profiluje jako drogerie pro rodiny, nabízející 

produkty pro péči o tělo, domácnost, zdravé potraviny a doplňky stravy. 

Vyznačuje se kvalitním sortimentem, který je pečlivě vybíraný pro její 

zákazníky. Celkově je komunikace velice milá, vyzdvihující rodinu, udržitelnost 

a přírodu. Z tohoto jsem se rozhodla hledat v její komunikaci právě archetyp 

Pečovatele, který je milý soustředěný na ostatní, především na rodinu a stará se 

o okolí.  

Z definice archetypu Pečovatele od Mark a Pearson vyplývá, že pro 

Pečovatele je typický silný vztah k rodině a ochranitelská pozice. Rád pečuje  

o ostatní i na úkor sebe sama a snaží se poskytnout i lidem okolo možnost starat 

se o své blízké. Tyto vzorce budu hledat v komunikaci dm. Zvolila jsem tyto 

prvky, u kterých budu pozorovat, zda a jakým způsobem je v nich archetyp 

Pečovatele přítomen: sortiment, magazín active beauty, slogan, spoty a CSR 

aktivity. Soustředím se na to, jaký je tón jejich komunikace a emoce, kterou má 

vyvolat. Dále na význam a výběr daného sdělení a na to, jak odpovídá archetypu 

Pečovatele. Typickými znaky Pečovatele jsou: důraz na rodinu, ochranářství, 

péče o ostatní a tím poskytnutí dobrého prostředí, aby lidé okolo mohli pečovat 

o své blízké 

 

3.5.1. Sortiment 

Volba sortimentu je pro značku velice důležitá. Pokud je dobře zvolený 

vzhledem k cílové skupině, tak značce přinese větší zisk. Značka dm má oproti 

své konkurenci velice široký sortiment a snaží se nabídnout každému 

zákazníkovi ideální variantu. Tím ukazuje, jak si každého zákazníka váží a snaží 

se pro něj na trhu najít to nejlepší, a to pak ve své prodejně nabídnout. Oproti 

své konkurenci nabízí mnoho značek, od levnějších variant po luxusnější. 

Zároveň se vyznačuje velkým množstvím privátních značek jako je levnější 
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kosmetika Balea, dekorativní kosmetika Trend it up nebo přírodní dekorativní 

kosmetika Alverde. Mimo to nabízí privátní značky také v oblasti punčochového 

zboží Stella Jones (Semerádová, 2018), drogistické zboží DenkMit nebo 

lékárenské zboží DAS gesunde PLUS. Nabízí tolik možností, aby si každý 

zákazník mohl vybrat tu, kterou preferuje.  

Mezi sortimentem lze také nalézt produkty založené na anthroposofii, 

avšak dm Česká republika se nehlásí k výběru sortimentu na základě filosofie 

anthroposofie, přesto se k anthroposofii hlásí (Bochníčková, 2009). Stejně tak 

jako zakladatel dm Götz Werner se i zakladatel Alnatury Götz Rehn hlásil  

k anthroposofické společnosti. V roce 2017 dm tyto produkty z regálu po 33 

letech stáhla z důvodu rodinného sporu obou majitelů a došlo k nahrazení 

produktů Alnatura produkty privátní značky dmBio (Brož, 2017). Nová značka 

dmBio nabízí široký sortiment zdravých potravin, stejně jako Alnatura,  

s nejpřísnější ekologickou certifikací Demeter, kterou získala začátkem roku 

2019 (dm, 2019). Obě značky vycházejí z anthroposofie a výrobky pocházejí  

z biodynamického zemědělství, které klade velký důraz na péči o půdu a zvířata 

na farmě.  

Dalším příkladem anthroposofické značky v dm může být švýcarská 

Weleda, která je světovým výrobcem celostní přírodní kosmetiky a její filosofií je 

posilovat lidské zdraví, pomáhat v osobním rozvoji a sloužit lidstvu a světu jako 

celku. Hlavním sortimentem je kosmetika z biodynamického zemědělství  

a léčivých rostlin (Weleda, 2019).  

Pečovatelský archetyp u sortimentu dm je primárně spatřitelný  

v zaměření značky na drogistické zboží, kosmetiku a zdravou výživu. Mark  

a Pearson říkají, že mezi těmito oblastmi prodeje bývá archetyp Pečovatele 

velice častým (Mark & Pearson, 2012, str. 221) a ukazuje se jako klidný a 

utišující (tamtéž, 2012, str. 250). Dalším příkladem prezence archetypu 

Pečovatele je výběr anthroposofických výrobků, které přirozeně nabádají k péči 

o člověka a duši a pomáhají mu v osobním růstu, což je jeden z ukazatelů 

pečovatelského chování. Tedy pomáhat ostatním k péči o sebe. Dále bych 

zmínila rozsáhlý dětský sortiment, který je podpořen cenou Česká máma, kde 

dm vyhrála v kategorii nejlepšího sortimentu v péči o dítě (dm, 2019). Tím je 

podpořen archetyp Pečovatele, jako někoho, kdo pomáhá ostatním pečovat o své 

blízké. 



33 
 

 

 

3.5.2. Magazín active beauty 

Firemní časopisy jsou součástí marketingového mixu v oblasti B2C. 

Mnoho značek vydává vlastní magazín za účelem oslovení většího množství 

zákazníků. Vlastní magazín jim propůjčuje prostor, ve kterém mohou vyjádřit 

hlouběji svou filosofii, vize a ukázat svůj sortiment jinak než v prodejnách 

(Novotný, 2008).  

Drogerie dm vydává magazín active beauty. Ten je distribuován zdarma 

 v prodejnách a také je dostupný na internetové stránce www.activebeauty.cz. 

Tím získává dm jak zákazníky, kteří čtou časopisy raději v tištěné verzi, tak ty, 

kteří si chtějí témata dohledat online a číst je kdykoliv. Primární cílovou 

skupinou magazínu jsou ženy v produktivním věku. Veškeré články jsou  

o ženských tématech jako kosmetika, móda, zdraví, rodina a cestování.  

Internetová verze magazínu je rozdělena do třech hlavních rubrik, 

kterými jsou krása, inspirace a životní styl. V rubrice krása se ženy dozví, jak  

o sebe pečovat, dostanou tipy na přírodní kosmetiku, péči o vlasy a celkovou 

vizáž. V rubrice inspirace jsou články o cestování s dětmi, sportu, přirozeném 

sebevědomí a relaxaci. Poslední rubrikou je životní styl a jsou zde převážně 

články o vztazích jak partnerských, tak rodinných a o osobním růstu. Ve všech 

rubrikách je kladen velký důraz na osobnost ženy, přírodu, soulad všech složek 

života, mateřství a životní pohodu. Je zde tedy silně patrný archetyp Pečovatele. 

V článcích se často hovoří o péči o ostatní a o sebe. Zároveň je zde kladen důraz 

na rodičovství, kdy je v magazínu mnoho článků o mateřství a výchově dětí. 

Příkladem mohou být témata jako Obohacující rodinná dovolená, kde jsou tipy 

na trávení dovolené s dětmi, kde se něco naučí a bude je to bavit (Kapeller, 

2017) nebo Jak správně odpočívat z rubriky psychologie a důležitosti relaxace 

(Weiss, 2017). Dále pak Tipy pro zelený životní styl o nápadech, jak se chovat 

šetrněji k planetě a pečovat o ni například chozením pěšky, neplýtváním 

potravinami nebo používáním šetrných čistících prostředků (Kapeller, 2019).  

Papírová verze magazínu vychází jednou do měsíce a obsahuje články, 

které lze najít v online verzi magazínu a další, které jsou jen v papírové verzi. 

Články z online magazínu bývají doplněny o obrázky a prodlouženy o detailnější 

http://www.activebeauty.cz/
http://www.activebeauty.cz/
http://www.activebeauty.cz/
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informace, čtenářky se tak dozvědí v tištěné verzi více než na internetu. 

V magazínu jsou dále beauty trendy dm pro daný měsíc, horoskop a rubrika Na 

co se těšit. Stejně jako online magazín je ten tištěný cílený na ženy 

v produktivním věku a píše o tématech, které tuto cílovou skupinu zajímají. 

V magazínu nalezneme rady, jak o sebe pečovat a jak pečovat o okolí. Na 

obrázku číslo 2 můžeme vidět čtvrté vydání magazínu active beauty, které vyšlo 

v květnu 2019. Hlavním nadpisem je téma Splňte mamince přání, které 

odkazuje na den matek, který se slaví právě v květnu. Vybraný font je hravý  

a hodí se k jaru a tématu Dnu matek. Archetyp Pečovatele je zde výrazný 

vzhledem k důrazu na rodinu a obdarování jí, tedy péči o ni. Nabádá čtenáře 

k plnění přání svých matek a tím se zde projevuje vzorec podpory ostatních 

k péči o své blízké. Podtitulkem je poté Ten nejkrásnější dárek: čas jen pro mě, 

zde se objevuje péče o sebe, která je také pečovatelským chování. Podtitulek 

může být vnímán jako péče o tělo nebo také jako relaxace a duševní růst. Na 

obálce jsou dvě ženy, které podporují cílení magazínu na spotřebitelky.  

 

Obrázek č. 2: Magazín active beauty, číslo 4, květen 2019 

Zdroj: active beauty 
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Komunikace dm v rámci magazínu active beauty je velice podobná 

pečovatelskému chování, které je popsáno v knize Hrdina nebo psanec. Je 

kladen velký důraz na rodinu, mnoho článků hovoří o dětech, jejich výchově, 

zdraví a volném čase. Pečovatele lze spatřit i v cílení magazínu, které je 

zaměřeno na ženy v produktivním věku. Tím, že témata ženských časopisů jsou 

často spojena s péčí o sebe a o ostatní, zapadají do pečovatelského archetypu.  

 

3.5.3. Slogan “Zde jsem člověkem, zde nakupuji” 

Slogan, tedy krátké, výstižné, originální a srozumitelné sdělení, které 

značky využívají k otištění se do povědomí spotřebitelů (Halada, 2016), je pro 

značku velice důležitým prvkem komunikace. Pokud je správně zvolený, utkví  

v myšlení spotřebitelů tím, že na sebe strhne pozornost a posílí sdělení. Slogan 

by měl být dobře zapamatovatelný a lehce spojitelný se značkou (Straková , 

2012).  

Značka dm používá od roku 2008 slogan “Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji”. Na obrázku č. 3 vidíme jeho použití společně s logem značky. Takto 

se vyskytuje například na webových stránkách, v kamenných obchodech nebo 

taškách dm. Font je zvolený jednoduchý, tak aby doplňoval logo a nerušil ho. Je 

psaný velkým písmem, aby upoutal. 

 

Obrázek č. 3: Slogan značky dm 

Zdroj: www.dm.cz 

 

Tento slogan je mnoha lidmi považovaný za kontroverzní (Marek, 2019). 

Sdělení může být interpretováno různými způsoby. Může být spojováno se 

slovním spojením udělat ze sebe “člověka”, tedy umýt se a obléct do čistého 
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hezkého oblečení. V tomto případě je to právě drogerie dm, která prodává 

kosmetické produkty, prostředky na praní a další produkty, které nám k tomu 

“udělat ze sebe člověka” pomohou.  

Další interpretace sloganu je založena na myšlence, ke které se hlásí i dm, 

a to že v drogerii dm se k zákazníkům chovají jako k jednotlivcům a přijímají je 

takové jací jsou (Marketingové noviny, 2008). Nabízejí jim férové produkty, 

prodavačky se k nim chovají příjemně, a proto zde zákazníci chtějí nakupovat. 

Být člověkem tedy znamená cítit se dobře a cítit se přijat za sebe samého. V dm 

zákazníky vnímají jako jednotlivce, snaží se plnit jejich přání a naslouchat jim. 

Vychází z toho, že pokud se zákazník cítí v prostředí dobře, bude se tam chtít 

vracet.  

V obou případech je zde patrný pečovatelský ráz. Drogerie dm je tady pro 

lidi, aby o sebe a o své nejbližší pečovali jak z vnější stránky, tedy aby se cítili 

spokojeni se svou fyzickou schránkou, tak po duchovní stránce a cítili se přijati, 

uznáni a milováni. Tento slogan vyvolává příjemné emoce férovosti a přijetí 

jedince takového jaký je, což může být spojeno s pocitem lásky od rodiny, která 

o nás pečuje a přijímá nás takové jací jsme. Motiv rodiny je u Pečovatelů velice 

silným prvkem.  

Pokud u sloganu půjdeme hlouběji a zaměříme se na to, proč byl zvolen, 

zjistíme, že se jedná o velice promyšlený slogan. Vychází z díla Johanna 

Wolfganga Goetheho Faust. Replika Fausta je: “Zde jsem člověkem, zde jím 

smím být”, v originále “Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein”. Původem 

německý výrok bývá kritizován za špatný překlad (Zavadilová, 2013). Stejně 

tomu může být u překladu sloganu z originální německé verze „Hier bin ich 

Mensch, hier kauf ich ein“ vzniklo „Zde jsem člověkem, zde nakupuji“. Dalším 

problémem může být kulturní přijetí. Německým spotřebitelům se tento slogan 

může ihned spojit s dílem Faust, ale v českém prostředí tato asociace nemusí být 

natolik silná.  

Značka dm tento slogan vysvětluje jako ukázku, že člověk stojí ve středu 

zájmu, ať jde o zákazníka nebo zaměstnance. Zároveň se odkazují na 

anthroposofii, která má ke Goethemu velice blízko (Doubravová, 2019). 

Nalezneme zde tedy napojení na jeho filosofii, která se zaměřuje na duchovní 

svět člověka. Citát „Zde jsem člověkem, zde jím smím být“ tedy představuje bytí 

člověkem jako duchovní bytostí. V této paralele lze tedy vnímat dm jako někoho, 
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kdo zákazníkům pomáhá poznat sebe samého. Tímto o něj pečuje a pomáhá mu 

v duševním růstu. Toto bylo zpozorováno již výše u magazínu active beauty, kde 

byl kladen velký důraz na duševní růst a péči o psychickou složku osobnosti. 

 Slogan lze zařadit do pečovatelského chování z důvodu přijetí a pocitu 

sounáležitosti, který má být v zákaznících vyvolán. “Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji” ukazuje, že právě v dm mohou být zákazníci sami sebou, což je pocit, 

který se často pojí s rodinným prostředím. „Být člověkem“ v prodejnách dm je 

tedy vnímáno jako příjemný pocit z návštěvy prodejny dm, který se poté pojí 

s osobním pohodlím v životě. Ve sloganu nelze nalézt snahy o ochranitelství.  

Z toho důvodu archetyp Pečovatele není zcela naplněn. Může to být dáno tím, že 

slogan by neměl vyjadřovat velké množství sdělení, aby byl lehce čitelný. 

 

 

3.5.4. Spoty “Člověk jako každý jiný: výjimečný” 

Reklamní spoty jsou nejčastějším způsobem prezentace reklamního 

sdělení v audiovizuální podobě. Jedná se o krátká videa propagující značku 

(Mediaguru, 2019). Začátkem roku 2018 značka dm zveřejnila sedm videí  

s mottem “Člověk jako každý jiný: výjimečný.” Motto by mělo odkazovat na 

slogan, který dm používá a který byl výše rozebrán, “Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji”. Kampaň má ukázat člověka ve své jedinečnosti a výjimečnosti. 

Značka odkazuje na sedm vlastností, které symbolizují hodnoty dm, jsou jimi 

houževnatost, empatie, sebekontrola, týmový duch, vnitřní motivace  

a seberealizace. Ve všech spotech je vyjádřen respekt, který je vnímaný jako 

uznání vůči každému člověku.  

V krátkých spotech je vždy představena osobnost, která je něčím 

zajímavá, přesto není slavná. Jedná se o obyčejného člověka, který mluví o svém 

životě a o tom, čím přispívá společnosti nebo sobě. Celý spot dokresluje hudba, 

která vyvolává pocit uznání a sounáležitosti. Na konci je voiceover ” Člověk jako 

každý jiný: výjimečný”, čímž celé sdělení podpoří a poté spojí s dm a jejich 

heslem “Zde jsem člověkem, zde nakupuji.” 

Nejvíce komunikovaným spotem na internetu je příběh Claudie. Ta je 

hlavní tváří kampaně dm, která spolu s videi na svých stránkách publikovala 

obrázek číslo 4. Na něm vidíme Claudii před malířským plátnem s textem 
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ČLOVĚK JAKO KAŽDÝ JINÝ: VÝJIMEČNÝ! Díky barvám na plátnech působí 

vizuál klidně. Příběh Claudie je poté vyprávěn ve spotu. Jedná se o ženu, která 

jako mladá kvůli leukémii oslepla. Ve videu popisuje svůj příběh a to, co jí dělá 

šťastnou, malování. V průběhu celého spotu hraje hudba, která dokresluje pocit 

uznání a sounáležitosti. Žena se směje a ukazuje se jako někdo, kdo překonal  

v životě těžkou překážku a je stejně jako všichni ostatní jen člověkem a je za to 

šťastná. Spot ji ukazuje jako někoho výjimečného, ke komu cítíme empatii a kdo 

ukazuje své vítězství nad těžkým osudem Na závěr je voiceover “Člověk jako 

každý jiný: výjimečný” (dm, Claudie, 2018). To vyvolává dojem, že všichni jsou 

stejně jako Claudie něčím výjimeční a zaslouží si respekt. 

 

Obrázek č. 4: Vizuál kampaně Člověk jako každý jiný: výjimečný! 

Zdroj: www.dm.cz 

 

 Druhý příběh je o Parvisovi, mladém lékaři, který ve volném čase hraje 

jako DJ a v budoucnu plánuje odjet do Indie pracovat jako lékař (dm, Parvis, 

2018). Vyvolává to pocit odlišnosti, která je přesto přijata s láskou a respektem, 

přesto, že by být nemusela. Třetí příběh je o starém muži, který žije v Alpách 

velice tradičním a skromným způsobem po celý život a je z něj cítit vděčnost za 

to, co má. Zároveň se snaží povznášet okolí a sebe, a tak hraje na mnoho 

hudebních nástrojů, pořádá poutě a snaží se jít s dobou například tak, že se 

zajímá o moderní hudbu (dm, Lois , 2018). Další tváří je Sandra, která boří 

stereotyp o ženě jako křehké a bojácné bytosti tím, že je jako žena  

u dobrovolných hasičů na vysoké pozici. Zároveň tančí ve sboru a má zájem  
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o udržení tradic a zvyků (dm, Sandra , 2018). Pátou tváří je Markus, který je 

porodním asistentem přesto, že je muž. Sám šel proti stereotypu, že porodní 

asistentkou se může stát jen žena a nyní přivádí na svět děti (dm, Markus , 

2018). Podobný příběh vypráví Melanie, která se jako žena rozhodla pro práci  

s kamenem. Ta je obvyklá spíše u mužů, a proto byla od této práce často 

odrazována. Přesto si stála za svým a nyní žije život, jaký si sama vybrala  

a v kamenictví vidí svou vášeň. Je zde vidět touha po vlastní seberealizaci  

a motivace k vlastní práci (dm, Melanie , 2018). Poslední tváří je Marianne, 

důchodkyně, která je velice aktivní, pracuje v kavárně, čte dětem ve škole a snaží 

se být otevřená k novému světa, ve kterém žije (dm, Marianne, 2018).  

Analyzované spoty ukazují odlišné osobnosti, které působí, jako by 

nemusely být ve společnosti z nějakého důvodu přijati a dm jim ukazuje svůj 

hluboký respekt a uznání proto, jací jsou. Ukazuje jejich výjimečnost a zároveň 

jednotu se všemi lidmi. Ve spotřebiteli to tedy může vyvolávat dojem, že i on je 

přijímán a je výjimečný, přesto že o tom může sám někdy pochybovat. 

Podprahově spoty působí na emoce lásky, přijetí a uznání, které jsou v lidském 

životě hluboce zakořeněny a lidé po nich přirozeně touží. 

 V této komunikaci je patrné vnímání lidí jako jednotlivých individualit  

a jejich přijetí takových, jací jsou. Zároveň se kampaň snaží vzbudit v lidech 

pocit, že právě v dm a s dm mohou být sami sebou a přijati. Avšak není zde 

kladen důraz na rodinu, který je pro Pečovatele tak významným. Důvodem pro 

absenci tohoto vzorce může být skutečnost, že se spot snaží komunikovat jen 

jedno sdělení, aby bylo snadno pochopitelné a netříštilo se. 

 Celkově spoty působí na pocity sounáležitosti, lásky a uznání, které jsou 

vyjádřeny tím, že značka tu pro nás je a jsme pro ni všichni výjimeční. Značka 

působí jako podpora a ochrana, aby lidé mohli růst a pracovat na sobě a „být 

lidmi“. V tomto prvku komunikace je tedy pečovatelské chování patrné 

v ochranářství a podpoře ostatních. Pečovatelský archetyp je zde přítomný, ale 

ne v plné míře. 
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3.5.5. CSR kampaně 

 Corporate Social Responsibility, tedy společenská odpovědnost firmy je 

důležitým konceptem v úspěšném marketingu. Jedná se o koncept, podle nějž se 

firmy snaží chovat tak, aby byly dobrými partnery ve společnosti, přiznávají 

svoji odpovědnost vůči společnosti a aktivně pracují na jejím zlepšení (Hejlová, 

2015, str. 195). V současné společnosti je dobré CSR velice důležité, protože 

zákazníci raději podpoří firmu, která je společensky odpovědná než tu, která 

není (Macků, 2017). Základními třemi pilíři CSR jsou zisk, lidé a planeta. První 

pilíř představuje obchodní transparentnost a slušné jednání. Druhý pilíř 

představuje sociální odpovědnost vůči zaměstnancům a veřejnosti a třetí pilíř 

tvoří environmentální odpovědnost a snahu o minimální dopad na životní 

prostředí (Tetřevová, 2017). 

 Značka dm se dlouhodobě věnuje CSR v oblasti edukace dětí, 

udržitelnosti a přírody. Příkladem může být projekt Veselé zoubky, který má za 

cíl edukaci dětí v oblasti dentální hygieny. Projekt funguje v České republice již 

devátým rokem a za tu dobu ho absolvovalo již 350 000 žáků prvních tříd 

společně se svými rodiči (dm, 2018).  

V tomto projektu značka dm působí jako rodič a někdo, kdo pomáhá 

okolí o sebe pečovat. Zároveň je zde snaha chránit děti před zdravotními 

problémy spojenými se špatnou péčí o zuby. Toto jsou vzorce, které odpovídají 

archetypu Pečovatele. Značka dm je rodičem, ochráncem a snaží se pečovat  

o ostatní a zároveň rodičům pomoci pečovat o své děti.   

V loňském roce značka dm představila velký projekt v rámci 25. výročí 

prezence dm na českém trhu, iniciativu {SPOLEČNĚ}. Na obrázku č. 5 vidíme 

doprovodný vizuál. Na něm je uprostřed mladá žena v přírodě, která se usmívá a 

působí jako kdyby tančila s dalšími dvěma ženami. Pohled je upřený 

k pozorovateli a vizuál působí jako momentka z přátelské akce. Dole je menším 

písmem Pro lepší svět. {SPOLEČNĚ}. Celé heslo vyvolává pocit změny  

a sounáležitosti. Pokud budeme fungovat společně, můžeme tvořit lepší svět, 

který je tu pro nás.  

 

 

 



41 
 

Obrázek č. 5: Vizuál Pro lepší svět. {SPOLEČNĚ} 

 

Zdroj: ČTK 

 

 Iniciativa si dala za cíl podpořit nejprve 25 společensky prospěšných 

projektů, které vybrala odborná porota a veřejnost. Později každá pobočka  

v Čechách vybrala jeden lokální projekt, který podpořila. Jednalo se tedy  

o podporu více jak 200 projektů, mezi nimiž byla například podpora přírodní 

zahrady v Rudolfově, nákup koně pro hiporehabilitaci nebo nové přístroje pro 

olomoucký hospic (dm, 2018). Samotný název iniciativy vyjadřuje sounáležitost 

a péči. Ovšem oblast pomoci není vázána na archetyp Pečovatele vzhledem  

k tomu, že se jednalo o velice různorodé projekty. Obecně mají všechny CSR 

kampaně pečovatelský tón, ale nelze o všech automaticky říct, že komunikují v 

rámci daného archetypu.  

Mimo tyto velké projekty společnost dm například finančně podpořila 

založení Waldorfské základní školy v Českých Budějovicích (Waldorfská škola 

ČB, 2019). Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofie a byla vymyšlena 

Rudolfem Steinerem jako způsob všestranného rozvoje dítěte. Dále pak 

podporuje rozvoj učňovského školství v drogistickém oboru a nabízí možnost 

spolupráce učilišť v rámci svých prodejen. Toto může být navázáno na původní 

filosofii, ve které je kladen velký důraz na manuální práce a význam řemesel. 
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Dále dm podporuje udržitelnost a šetrnost k přírodě, v rámci kampaní se 

zaměřuje na třídění odpadu (dm, 2019).  

Obecně CSR kampaně mohou být považovány za pečovatelské vzhledem 

k tomu, že zdarma nabízejí služby, dary nebo peníze firmám, organizacím nebo 

jednotlivcům. Značka dm se však snaží CSR kampaně mířit k pomoci dětem, 

znevýhodněným lidem nebo rodinám a přírodě. Pečovatelský ráz je tu tak 

podpořen a lze říci, že dm pečuje o ostatní nebo pomáhá lidem pečovat o své 

blízké a ukazuje se jako rodič, který pomáhá.  
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5.   Výsledky analýzy 

 V této práci jsem si položila otázku, kde lze spatřit v komunikaci dm 

archetyp Pečovatele, který definovaly autorky Mark a Pearson (2012).  

V analytické části jsem se zaměřila na komunikaci v rámci pěti složek 

komunikace, kterými byly slogan, spoty, firemní magazín, CSR kampaně  

a sortiment. V každé z této složek jsem hledala archetyp Pečovatele na základě 

vybraných aspektů, které se u tohoto archetypu objevují, tedy aspekt rodiny, 

ochranářství, péče o ostatní a pomoc ostatním pečovat o své blízké.  

 U sortimentu dm byl Pečovatel hlavním archetypem z hlediska oblasti 

působení vzhledem k tomu, že kosmetika a zdravá výživa bývá s archetypem 

Pečovatele často spojována, protože pečuje o ostatní, aby se cítili dobře. Zde je 

patrný Pečovatel i v rozšíření sortimentu o základní lékárenské zboží, tedy byl 

přítomen i ochranitelský aspekt. Nejvýrazněji lze pozorovat aspekt rodičovství, 

který je podpořený širokým sortimentem pro péči o děti. V tomto ohledu lze 

také vidět péči a ochranu u privátní značky dmBio, která získala certifikát 

Demeter. Jedná se tedy společně se značkou Weleda o produkty vypěstované  

v biodynamickém zemědělství, které je nejekologičtější formou pěstování.  

 Nejvýrazněji lze spatřit vzorce chování Pečovatele u magazínu active 

beauty. Ten je mířený na ženy, které jsou hlavní cílovou skupinou značky dm. 

Přirozeně se tedy archetyp Pečovatel nabízí, protože bude cílové skupině, tedy 

matkám, nejbližší. V magazínu jsou články rozděleny do třech kategorií. První 

kategorií je krása, kde se čtenářky dozvědí o módních trendech, o péči o tělo  

a celkovou fyzickou krásu. Značka dm tedy zdůrazňuje péči o tělo a nabízí 

mnoho možností, které čtenářky najdou v prodejnách dm.  Druhou kategorií je 

inspirace, ve které dm radí, jak docílit životní spokojenosti. Zde je patrný důraz 

na děti a rodičovství. Poslední rubrikou je životní styl, kde je kladen velký důraz 

na psychologii a osobní růst. Péče je tedy směřována k člověku a jeho psychice. 

Vzorce chování Pečovatele jsou tedy naplněny všechny; péče, důraz na děti, 

ochranářství.  

 V případě analyzovaného sloganu „Zde jsem člověkem, zde nakupuji“ se 

archetyp Pečovatele projevuje pouze péčí o zákazníky. Ta je dána vysvětlením 

značky, že zákazník se má cítit v prodejnách dobře, tedy člověkem, a proto se do 

nich bude rád vracet. Zřejmě každá firma chce, aby se zákazník cítil dobře 
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v jejich prodejnách. U značky dm je to však posunuto o původní filosofii, ze 

které značka vychází. V té je snahou člověka poznání duchovního světa a tímto 

sloganem se značka hlásí k péči o zákazníky tak, aby jim bylo s nimi příjemně  

a podporovala je v rozvoji.  

 V případě spotů spatřuji v komunikaci pocity sounáležitosti a podpory  

v čemkoliv, co člověk tvoří. Jedná se o formu péče o lidi a pomoci v jejich růstu. 

Zároveň ve většině spotů jsou tváří lidé, kteří nějak pomáhají okolí a pečují  

o něj. Ovšem jiné aspekty Pečovatele ve spotech spatřit nelze. To může být  

z důvodu jednodušší komunikace vybraných sdělení na úkor ostatních. Spoty by 

neměly komunikovat větší množství sdělení, protože jsou krátké a není možné 

sdělit vše.  

 Posledním zkoumaným prvkem komunikace byly CSR kampaně. Ty 

celkově zapadají do archetypu Pečovatele z důvodu pomoci okolí a ochranářství. 

U značky dm jsem se tedy zaměřila na oblast kampaní, které značka má. Hlavní 

oblastí je u dm rodina, která je silným prvkem u Pečovatelů. Dm nabízí program 

Veselé zoubky a mnoho dalších mířených k pomoci a edukaci dětí a jejich 

rodičů.  Je zde tedy prvek péče o děti a snaha pomoci rodičům ke správné péči  

o chrup svých dětí. To jsou hlavní aspekty pečovatelského chování.  

 Celkový tón komunikace odpovídá archetypu Pečovatele, a to především 

důrazem na rodinu a péčí o zákazníky. Archetyp Pečovatele je v této oblasti 

prodeje častým, ovšem u dm je patrné, že důraz na člověka a péči o něj vychází  

z anthroposofie, ke které se zakladatel dm hlásil a jejíž vliv můžeme u dm 

pozorovat stále. Příkladem může být certifikace Demeter, kterou dm získalo na 

svou řadu zdravých potravin dmBio, dále pak slogan „Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji“, který z této filosofie vychází nebo podpora waldorfské školy  

a učňovských oborů. Tento filosofický základ dává dm lidskou tvář, která je  

u Pečovatele hlavní. Značka dm se dále snaží uspokojit rozsáhlou škálu 

zákazníků tím, že nabízí mnoho značek a alternativ.  

 Archetyp Pečovatel je pro dm vhodným vzhledem k cílové skupině žen  

v produktivním věku, které jsou často matkami, tudíž pečovatelkami. Potkává se 

zde blízkost značky k osobnímu životu zákazníků a personalizace značky je proto 

vhodným konceptem. Ženy vnímají dm jako značku, která o ně pečuje a pomáhá 

jim. V této roli se se značkou ztotožňují, protože právě ženy pečují o ostatní  

a pomáhají jim. Značka je jim tak velice blízká. Z tohoto důvodu se pro ně stává 
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hlavní možností při rozhodování, kde nakoupit drogerii. Tomu pomáhá i fakt, že 

dm nabízí rozsáhlé množství alternativ, a to v kosmetice, drogérii a zdravé 

výživě.  
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6.   Diskuze 

V bakalářské práci jsem zvolila jako hlavní zdroj, pojednávající  

o archetypech, knihu Hrdina nebo Psanec od autorek Margaret Mark a Carol S. 

Pearson, které člení archetypy do čtyř základních skupin a dvanácti podtypů. 

Kromě těchto autorek se problematikou zabývá Hartwell Margaret v knize 

Archetypes in Branding: A Toolkit for Creatives and Strategists. Zde je 

prezentováno šedesát karet představujících jednotlivé archetypy spolu 

s příklady, jak tyto vzorce chování využít v marketingu. Obecně této 

problematice v odborné literatuře není věnována větší pozornost, přesto, že 

správné cílení značky je považováno za zásadní a teorie archetypů nabízí návod, 

jakým se ztotožnit se zákazníky. Problematiku s přihlédnutím k teorii Mark  

a Pearson zmiňují některé internetové deníky. MediaGuru zdůrazňuje stylizaci 

do archetypu k lepšímu positioningu značky (MediaGuru, 2016).  Marek 

Steininger se o problematiku archetypů zajímal v rámci série článků 

v internetovém deníku tyinternety.cz, kde popsal jednotlivé archetypy a přiřadil 

je ke značkám. Stejně jako MediaGuru i on čerpal z teorie Mark a Pearson 

(Steininger, 2018).  

Analýza značky dm na základě teorie archetypů byla zpracována vlastní 

metodikou, kdy ve výsledcích se odráží velká míra subjektivity, daná tím, že jde 

o pohled autorky, jakým způsobem ona vidí Pečovatele v komunikaci značky. 

Současně je tento archetyp Pečovatele hledán pouze ve vybraných prvcích 

komunikace a analýza nebyla zaměřena na další archetypy.  Pro zvýšení 

objektivity by bylo vhodné udělat rozsáhlé dotazníkové šetření, které by dávalo 

odpověď na otázku, jak jsou vnímány archetypy v komunikaci značky dm  

u široké veřejnosti. Jako vhodný způsob vidím dotazování na vyvolané 

emoce jednotlivými prvky komunikace a posléze jejich přirazení k jednomu 

z archetypů. Toto by mohlo ukázat i na přítomnost dalších archetypů 

v komunikaci značky.  
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7.  Závěr 

 Ve své práci jsem zhodnotila značku dm dle teorie archetypů převzaté  

z psychologie nevědomí do marketingového prostředí. Nejprve jsem podala 

teoretický výklad, který jsem později aplikovala do své analýzy. V teoretické části 

jsem se zaměřila na budování a osobnost značky a poté na teorii archetypů, 

která spadá pod personalizaci značky. Dále jsem popsala anthroposofii  

a biodynamické zemědělství, které úzce souvisí se značkou dm. V analytické 

části jsem se zaměřila na pět prvků komunikace, u kterých jsem hledala typické 

rysy Pečovatele. Ty jsem vybrala z práce autorek Mark a Pearson a sjednotila do 

těchto rysů: vztah k rodině, péče o druhé na úkor sebe, podpora okolí k péči  

o své blízké a forma ochranářství.  

Výsledkem analýzy bylo zjištění, že dm komunikuje jako Pečovatel. 

Přesněji lze spatřit vzorce chování Pečovatele u sortimentu, který je rozsáhlý se 

zaměřením na dětské produkty a nabízí mnoho přírodních alternativ. Zároveň je 

v nabídce zdravá výživa a léky. Tyto oblasti prodeje bývají dle Mark a Pearson 

velice často spojeny s archetypem Pečovatele. Pečovatelské vzorce chování jsou 

dále velice výrazné u firemního magazínu active beauty, který je cílený na ženy  

a hlavními tématy jsou péče o tělo, psychické pohodlí, mateřství a rodina.  

V magazínu nalezneme kosmetické rady, články o osobním růstu nebo péči  

o přírodu. Dalším pozorovaným prvkem byl slogan “Zde jsem člověkem, zde 

nakupuji”, který zapadá do archetypu Pečovatele svou péčí o zákazníky. 

Prodejna má být dělaná pro lidi, tak aby se tam cítili dobře a rádi se tam vraceli. 

U sloganu není patrný důraz na rodinu nebo ochranářství, tudíž stylizace do 

archetypu Pečovatele není tak silná. Podobný výsledek lze nalézt u spotů, ani 

tam nejsou splněny všechny vzorce Pečovatele, které jsem stanovila. Tvářemi 

spotů jsou lidé, kteří něčím přispívají společnosti a dm se ukazuje, jako někdo, 

kdo o ně pečuje, stejně jako u sloganu zde není důraz na rodinu, který je  

u Pečovatelů velice častým. To může být dáno tím, že spot i slogan by měly 

komunikovat jednodušší sdělení, aby bylo srozumitelněji přijato a péče o lidi je 

pro dm důležitějším sdělením. Posledním analyzovaným prvkem byly CSR 

aktivity. U těch je archetyp Pečovatele přirozený tím, že firma nabízí pomoc jiné 

firmě, organizaci nebo lidem. U dm jsem se tedy zaměřila na oblast péče. Ta je 
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specializovaná na vzdělávání dětí a jejich rodičů, lokální drobné problémy a na 

ochranu přírody. Je zde tedy patrný archetyp Pečovatele, značka pomáhá 

rodinám, blízkým a chrání přírodu.  

Z mé analýzy vyplývá, že značka dm komunikuje v rámci archetypu 

Pečovatele, který je pro ni vhodným archetypem. Stylizace do archetypu může 

být dána uměle, vycházet z anthroposofického myšlení, být přirozenou stylizací 

v rámci oblasti prodeje nebo kombinací všeho.  
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Summary 

This bachelor thesis focuses on theory of archetypes used in brand 

building. The target of this thesis is to analyse brand dm as seen as the Caregiver 

archetype. In the theoretical part, firstly, the theory of archetypes coming from 

psychology is introduced. The focus is given to the Carl Gustav Jung’s theory of 

archetypes in collective unconscious. In the theoretical part the most important 

aspects of Mark and Pearson’s theory about brand building are presented. Also, 

brand personality using the Jung’s theory is introduced. With more details, the 

archetype Caregiver is described as it is seen in communication of the dm brand. 

To understand the philosophy of the brand dm, the anthroposophy and 

biological agriculture are introduced. In the practical part, the dm brand seen as 

the archetype Caregiver is analysed. For the purpose of the analysis, typical 

patterns in the Caregiver behaviour such as: orientation on family, caring 

attitudes, protection and aim to help others were chosen. Choosing five 

elements of communication helps to provide the analysis. The elements are: 

products, slogan, spots, company magazine and CSR activities.  

The finding is that the Caregiver archetype is most seen in communication 

in magazine active beauty which targets care, family and beauty as its main 

topics and in offer of products as they are focused on children’s products. Less 

but still, the Caregiver archetype is present in slogan, spots and CSR activities. 

Slogan provides of feelings of belonging, care and acceptation. In spots, the care 

and help is provided as well as in the CSR activities. In the CSR activities, the 

archetype Caregiver is seen naturally thanks to its aim which is to help others. 

In communication of dm we can see orientation on children and their parents 

which is one of the patterns of the Caregiver archetype. 
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