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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat rebranding společnosti Kongresové centrum Praha, a. 

s., v roce 2017 a následně analyzovat a zhodnotit tento proces a s ním spojené 

komunikační aktivity. V první kapitole je podrobně interpretována teorie brandingu a 

rebrandingu a s nimi spojené další teorie. Následně je popsána historie společnosti spolu 

s vývojem brandu. V další části jsou vysvětleny různé důvody pro změnu korporátní 

identity, související s historií firmy a s jejím využitím v oblasti kongresové turistiky. Dále 

je představen nový brand, jeho hodnoty a nové prvky. V práci jsou také uvedeny nástroje 

marketingové komunikace, které firma využila k podpoře procesu rebrandingu a které 

využívá nadále. U nástrojů marketingové komunikace jsou popsány i konkrétní 

marketingové aktivity společnosti. V závěru práce se nachází analýza a zhodnocení 

celého rebrandingového procesu.  

 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe the rebranding process of Prague Congress 

Centre in 2017 and to consequently analyze and review this process and communication 

activities during and after the rebranding. The first part of the thesis interprets the theories 

of branding and rebranding and other theories associated with them. The next part 

explains various reasons behind the change of corporate identity, related to the history of 

the company and its use in the field of congress tourism. Furthermore, the new brand is 

introduced, as well as brand equity and new brand elements. The thesis also describes the 

tools of the marketing communication that were used by the company to support the 

rebranding process and have been used since then. In relation to the marketing 

communication tools, specific marketing activities of the company are described. The 

thesis ends with an analysis and evaluation of the whole rebranding process. 
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Úvod 

Píše se 2. duben 1981 a na pražském Vyšehradě probíhá slavnostní otevření 

monumentální neofunkcionalistické budovy, ve které se o čtyři dny později bude konat 

16. sjezd vládnoucí Komunistické strany Československa. Potřeby totalitní vlády byly 

hlavním důvodem výstavby nového kongresového centra s názvem Palác kultury. O osm 

let později zde budou probíhat jednání o tvorbě první polistopadové vlády 

Československa. 

 

Tak lze pravděpodobně nejlépe vystihnout začátek Kongresového centra Praha. 

Budovy, která se už přes čtyřicet let mění podle toho, jak se svět mění kolem ní. V roce 

2017 prošla tato společnost zatím poslední proměnou, a to v podobě rebrandingu. Tento 

proces měl za cíl změnit povědomí široké veřejnosti o Kongresovém centru Praha jako o 

zastaralé budově a upozornit na to, že se naopak jedná o budovu moderní, která je 

připravena konkurovat těm nejlepším kongresovým centrům na světě. Historie této 

společnosti a její nekončící proměna mě vždy fascinovala. Kongresové centrum Praha 

pro mě mělo vždy speciální význam. Můj otec ve společnosti pracuje již 38 let a já jsem 

budovu zažil jako návštěvník i jako stážista marketingového oddělení. Také problematika 

změny korporátní identity mě jako studenta marketingové komunikace velmi zajímá, a 

proto jsem se rozhodl zpracovat toto téma v rámci své bakalářské práce. 

 

Hlavním cílem této práce je analyzovat a zhodnotit rebranding uskutečněný v roce 

2017, a dojít k závěru, zdali byl proces proveden v pravý čas, správně a jestli změnu 

identity lze považovat za úspěšnou. Soustředím se na hodnocení nové korporátní identity 

a marketingovou komunikaci, která podpořila změnu identity. Zároveň zhodnotím 

komunikaci, která probíhá od rebrandingu doposud. V rámci tohoto hodnocení se budu 

věnovat komunikaci směřované na širší veřejnost i komunikaci směřované na potenciální 

zákazníky a obchodní partnery. 

 

Práce začíná teoretickou částí. V této části budou definovány pojmy jako brand, 

branding či rebranding. Jsou zde citováni odborníci zabývající se tímto tématem, jejich 

názory, jak nejlépe brand vytvořit, udržovat, jaké jsou důvody pro změnu identity, jak 

vytvářet hodnotu brandu nebo také podle čeho vybrat prvky brandu. Jsou zde definovány 

také nástroje marketingové komunikace.  
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V druhé kapitole je představeno Kongresové centrum Praha a stručně popsána 

čtyřicetiletá historie společnosti. Cílem této kapitoly je zasazení Kongresového centra 

Praha do historických souvislostí, které výrazně ovlivnily vnímání budovy širokou 

veřejností a jsou částečným důvodem pro rebranding. 

 

Ve třetí kapitole je prezentován samotný proces rebrandingu. Jsou zde popsány 

souvislosti a okolnosti rebrandingu, jako například změna vedení Kongresového centra 

Praha, nové cíle společnosti, rekonstrukce prostor či pořádání kongresu asociace ICCA. 

V druhé části této kapitoly je vysvětlena nová korporátní identita a představeny nové 

prvky brandu, společně s jejich významem. 

 

Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány nástroje marketingové komunikace, které 

Kongresové centrum Praha využilo k podpoře rebrandingu a které využívá stále. Jsou zde 

také popsány konkrétní marketingové aktivity, které byly prováděny skrze zmíněné 

nástroje marketingové komunikace.   

 

V poslední kapitole se nachází analýza a zhodnocení procesu rebrandingu 

Kongresového centra Praha. Novou korporátní identitu, její prvky a marketingovou 

komunikaci společnosti zde hodnotím v souladu s teoretickým základem. Posuzuji, zda 

byl proces proveden správně a v pravý čas. Hodnocení je též doplněno o můj osobní 

názor. 

 

V této práci je použita metoda deskripce. Ta vychází z odborné literatury, 

internetových zdrojů a interních materiálů Kongresového centra Praha. Součástí 

bakalářské práce je zároveň rozhovor s bývalou obchodní a marketingovou ředitelkou a 

současnou generální ředitelkou Kongresového centra Praha, Lenkou Žlebkovou. 

Rozhovor je v praktické části několikrát citován, v plném rozsahu je k nalezení jako 

příloha v závěru práce. 
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1. Teoretická část 

1.1. Brand (značka) 

Definic slova brand (v českém jazyce „značka“), bylo napsáno mnoho a ač je 

každá jiná, jádro myšlenky zůstává stejné u všech. Americká marketingová asociace 

(American Marketing Association) definuje brand jako „název, výraz, znak, symbol nebo 

design či jejich společnou kombinaci, které mají schopnost identifikovat zboží nebo 

služby jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od konkurenčních“.1 Odlišnosti brandu 

mohou být různorodé, například funkční, racionální, emocionální či nehmotné. Týkají se 

i toho, co brand představuje nebo znamená v abstraktním smyslu.2 

 

Český marketingový akademik Ladislav Kopecký v rámci své definice také 

přidává podstatný dodatek: „značka je představa, kterou vyvolává jméno produktu či 

služby u spotřebitelů.“3 A právě tento vztah zákazníka k brandu je klíčový. Na každém 

specifickém trhu existuje neustále se rozšiřující řada možností, společnosti se proto snaží 

vystoupit z davu, navázat emocionální kontakt se zákazníkem a vytvořit si s ním 

dlouhodobý vztah. Brand je úspěšný podle toho, jak je vnímán.4 Se správnou 

marketingovou strategií, soustředící se na spokojenost zákazníků, hodnotu brandu a 

vztahový marketing si brand může vydobýt v myšlenkách spotřebitele status love brand.5 

Zákazník je v tu chvíli nejenom danému brandu loajální, zdá se mu osobně šitý na míru, 

bere ho jako součást toho, kým je, kupuje výhradně produkty daného brandu, ale zejména 

sdílí své pozitivní zkušenosti s brandem ve své sociální skupině a společnost tak získává 

další spotřebitele.6 

 

Jak lze tedy vytvořit brand? Pokud zde navážeme na definici Americké 

marketingové asociace, základním kamenem tvorby brandu je vybrat jméno, logo, 

 
1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vydání. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-80-247-4150-5. s. 280 
2 Tamtéž. 
3 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 118 s. ISBN 978-80-246-3075-5. s. 25. 
4 WHEELER, Alina. Designing brand identity: an essential guide for the entire branding team. 3. vydání. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-40142-2. s. 2. 
5 SCHREANE, Tiffany. Creating a Culture of Brand Love. American Marketing Association [online]. 13. 

2. 2020 [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: https://www.ama.org/marketing-news/creating-a-culture-of-brand-

love/ 
6 HALLORAN, Tim. The Eight Phases of Brand Love. Harvard Business Review: Branding [online]. 11. 

2. 2014 [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: https://hbr.org/2014/02/the-eight-phases-of-brand-love 
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symbol a další vlastnosti, které daný produkt nebo službu identifikují a odliší od ostatních. 

Tyto komponenty brandu jsou známé jako prvky brandu.7 S těmito prvky brandu má 

spotřebitel spojené své minulé zkušenosti s produktem či službou daného brandu a je si 

tak vědom, zdali ho tento konkrétní produkt či služba uspokojuje, či nikoliv. Jednoduchá 

identifikace produktu nebo služby tak pomáhá zrychlit a zlepšit rozhodovací proces 

zákazníka.8 Brand má však velice významné funkce nejen pro zákazníka, ale také pro 

firmu. Prvky brandu dávají dohromady tržní hodnotu, která činí přibližně jednu třetinu 

celkové hodnoty společnosti. Brand tak tvoří nejcennější podnikové aktivum.9 Mezi 

vyloženě praktické funkce pak patří možnost firmy právně ochránit své brandy, a to buď 

užitným vzorem, autorskými právy, nebo formou patentu chránit výrobní proces. 

V neposlední řadě zaručuje brand firmě určitou jistotu a také předvídatelnost poptávky.10 

Pro společnost mají brandy zase sociální benefity, přispívají k bezpečnosti a stabilitě 

zaměstnání.11 

 

Co vše vlastně lze považovat za brand? Brand můžeme vytvořit pro hmotné zboží, 

služby, maloobchod, lidi, organizace, místa či myšlenky.12 V rámci této bakalářské práce 

budeme dále rozebírat pouze služby a místa. 

 

Většina z největších brandů světa existuje již přes 50 let a jsou tak nejstabilnějším 

aktivem společností. Aby byly udržitelné napříč desetiletími, musí být správně 

spravovány a vedeny.13 Úspěch brandu se odvíjí od brandingu. 

 

1.2. Branding 

Nejjednodušeji vysvětleno je branding strategie vytváření a udržování brandu. 

Jedná se o postupný proces, kterým se firma pokouší zvýšit povědomí o svém brandu, 

oslovit co nejvíce zákazníků, získat jejich náklonnost a později i loajalitu.14 „Branding 

 
7 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 796 s. Expert. ISBN 978-

80-247-1481-3. s. 33. 
8 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 280 
9 CLIFTON, Rita. Brands and Branding: (The Economist Series). 2009. Bungay, Suffolk: Clays. ISBN 

978 1 84668 119 6. s. 5 
10 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 280 
11 CLIFTON, Rita a spol. Brands and Branding: (The Economist Series). s. 7 
12 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 43 
13 CLIFTON, Rita. Brands and Branding: (The Economist Series). s. 7 
14 WHEELER, Alina. Designing brand identity: an essential guide for the entire branding team. s. 6. 
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vytváří mentální struktury pomáhající spotřebitelům utřídit si znalosti o výrobcích nebo 

službách způsobem, který usnadňuje jejich pozdější rozhodování, a tím přináší hodnotu 

firmě.“15 

 

Kdybychom hledali ty nejlepší brandingové strategie, narazili bychom u většiny 

odborníků na základní výraz, kterým je diferenciace. Tento pojem by se v marketingovém 

kontextu dal popsat jako vytvoření a pozdější využití rozdílů ve vlastnostech a přínosech 

produktu vůči konkurenci. Velikým zastáncem diferenciace je například Philip Kotler, 

který ji považuje za veškerou podstatu brandingu. Spotřebitelé dle něj musí být 

přesvědčeni, že mezi brandy určité kategorie existují rozdíly, jen potom může být 

brandingová strategie úspěšná a může vzniknout určitá hodnota brandu.16 Síla brandu pak 

pochází výhradně od zákazníka, spočívá v tom, co o ni spotřebitelé v průběhu času 

slyšeli, viděli, četli, mysleli si nebo také cítili. 

 

Novozélandský profesor Byron Sharp zase diferenciaci jako základnímu kamenu 

brandingu oponuje. Sharp tvrdí, že výzkumy, jež prokazují vyšší úspěšnost brandů, které 

jsou odlišné od konkurence podle vnímání zákazníků, jsou špatně interpretovány. A to 

z toho důvodu, že brandy s velkou částí tržního podílu mají logicky více zákazníků, kteří 

brand nakupují častěji, více o brandu přemýšlejí a mluví. Spotřebitelů velkého brandu se 

tak do průzkumu dostane více než spotřebitelů brandů menších, a tak bude mít větší brand 

lepší výsledky své image, ať už bude otázka v dotazníku jakákoliv. Při odstranění tohoto 

efektu většího počtu kupujících Sharp zjistil, že brandy nemají tak unikátní hodnoty, jak 

zprvu naznačovaly průzkumy.17 

 

Byron Sharp dále tvrdí, že kupující vnímá svůj preferovaný brand podobně, jako 

jiný spotřebitel vnímá svůj jiný preferovaný brand. Ve své podstatě se jedná o typologicky 

podobné spotřebitele, alespoň co se nákupního chování týče a největší rozdíl mezi nimi 

tvoří nákupy jiného brandu. Na čem tedy podle Byrona Sharpa záleží, pokud ne na 

diferenciaci? Výběr brandu je dle něj podobně triviální rozhodnutí, jako zda vůbec 

produkt dané kategorie kupovat. Není tak třeba se soustředit na přesvědčení spotřebitele, 

 
15 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 281 
16 Tamtéž. 
17 SHARP, Byron. Jak se budují značky: co obchodníci nevědí. Praha: Dobrovský, 2018. Knihy Omega. 

ISBN 978-80-7390-618-4. s. 132–3 
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v čem je brand odlišný, spíše pak na věci, které zákazníky přimějí koupit jejich produkt.18 

 

Sharp zde uvádí termín nápadnost brandu, která je podle něj v nákupním chování 

důležitějším faktorem než diferenciace. Pro dosažení větší obliby a spotřebitelské 

věrnosti vůči brandu je potřeba nikoliv odlišit se od konkurence, ale vyčnívat z ní, aby si 

zákazník brand nespletl a snadno ji rozpoznal. K tomu, aby si spotřebitel brandu všiml, 

poznal ji a vzpomněl si na ni během nákupu i během reklamy, pomůžou prvky brandu.19 

 

1.2.1. Prvky brandu 

„Význačným prvkem je vše, co lidem ukazuje, o jaký brand se u určitého produktu 

jedná.“20 Patří mezi ně název, barva, logo, slogany, symboly, celebrity či reklamní styl. 

Prvky brandu jsou používány při jakékoliv marketingové aktivitě, pomocí čehož se 

buduje a posiluje paměťová struktura v mysli zákazníka. Význačnost a povědomí o 

brandu snižuje potřebu spotřebitele přemýšlet a hledat v konkurencí přeplněném trhu, což 

spotřebiteli ulehčuje život a má pro něj větší hodnotu než diferenciace.21  

 

Vybudování významných prvků brandu, nebo i jediného prvku, je však dlouhá a 

náročná cesta, která může trvat i desetiletí. Je potřeba, aby brand své prvky komunikovat 

jednotvárně22 prostřednictvím všech svých médií po určitý čas. Brand by měl klást důraz 

na své celkové poselství a na svou pozici na trhu.23 Významná jsou takzvaná aktiva 

brandu, což jsou nejsnadněji rozpoznatelné prvky brandu, ku příkladu barva, kterou si 

spotřebitelé mohou s určitým brandem spojovat.24 

 

Prvky brandu jsou jedním z nejdůležitějších aspektů brandingu. Jedná se o první 

z věcí, na které si spotřebitel vzpomene, a tak marketingoví akademici definovali kritéria, 

která by se při tvorbě prvků brandu měla následovat. Kevin Lane Keller ve své knize 

Strategické řízení značky popisuje kritérií šest – zapamatovatelnost, smysluplnost, 

 
18 SHARP, Byron. Jak se budují značky: co obchodníci nevědí, str. 132–145. 
19 Tamtéž, s. 146–7 
20 Tamtéž, s. 147 
21 Tamtéž. 
22 Pozn. Všechny prvky brandingu by měly působit podobně a měly by se držet vybraného formátu. 
23 Tamtéž, s. 149 
24 HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6. s. 248 
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oblibu, přesnost, adaptabilitu a možnost ochrany.25 

 

Byron Sharp kritéria prvků význačnosti brandu definuje dvě. Jako první 

jedinečnost: prvek musí být k brandu spojen jedinečným způsobem, aby si spotřebitel při 

pohledu na prvek nevzpomněl na konkurenční produkt. Druhým kritériem prvku brandu 

je široká známost.26 

 

1.2.2. Hodnota brandu 

Koncept hodnoty brandu vznikl v 80. letech 20. století v reakci na nové výzvy, 

kterým marketingoví manažeři čelili v podobě globalizace, nárůstu konkurence a 

nákladů. Brand a branding byl do té chvíle relativně přehlížený, po vzniku konceptu se 

v marketingové strategii o brand zvýšil zájem.27 Tento koncept nemá jednu souhrnnou 

definici, zároveň neexistuje žádný společný náhled, jak by se hodnota brandu měla měřit. 

V této kapitole nastíním několik uznávaných modelů, dle kterých hodnotu měřit. David 

Aaker definuje hodnotu brandu jako: „sadu přínosů, nebo přítěží spojených se jménem a 

symbolem brandu, které zvyšují, či snižují hodnotu poskytovanou produktem nebo 

službou dané firmě či jejím zákazníkům firmy.“28 Zjednodušeně řečeno se jedná o určitou 

hodnotu, kterou brand přidává svým výrobkům a službám. Hodnota to může být jak 

emoční, v podobě názorů a pocitů zákazníků, tak praktická, jako například cena či tržní 

podíl brandu.29 Cílem firem je tak vytvořit a zlepšit přínosy a pomocí toho zvýšit hodnotu 

brandu. Dle Davida Aakera jsou čtyři základní kategorie přínosů – povědomí o brandu, 

loajalita k brandu, vnímaná kvalita a asociace s brandem.30 Všechny čtyři kategorie jsou 

součástí Aakerova modelu hodnoty brandu, známého jako Brand Equity Ten.31 Mezi další 

známé modely, které měří hodnotu brandu, patří například BrandAsset ® Valuator od 

reklamní agentury Young and Rubicam. Na rozdíl od Aakera považuje tento model za 

čtyři hlavní pilíře hodnoty brandu energetickou diferenciaci – míra vnímání brandu 

v kontrastu k ostatním, jeho vnímanou dynamiku a vůdčí postavení; relevanci – míra 

vhodnosti a šířky záběru brandu; úctu – míra vnímání kvality a věrnosti; a znalosti – míra 

 
25 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 204 
26 SHARP, Byron, Jak se budují značky: co obchodníci nevědí. s. 148–9 
27 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 70–71 
28 AAKER, David. Building Strong Brands. New York: Simon & Schuster, 1996. ISBN 1849830401. s. 

7–8. 
29 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 281 
30 AAKER, David. Building Strong Brands. s. 7–8. 
31 Tamtéž, s. 318 
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povědomí a znalostí, jaké mají spotřebitelé o brandu.32 

 

Většina pozitivních i negativních hodnot, které tvoří základ brandu, jsou spojeny 

se jménem a symbolem brandu. Pokud by se název či symbol brandu změnil, některé 

hodnoty mohou být ovlivněny nebo ztraceny. Změna názvu či symbolu je jedním 

z východisek, pokud brandu převyšují negativní hodnoty, což bude podrobněji rozebíráno 

v kapitole Rebranding.33 

 

1.2.2.1. Budování hodnoty brandu 

Pro vybudování úspěšného brandu je potřeba znát faktory, které ovlivňují hodnotu 

brandu. Hlavním faktorem jsou prvky nebo identity tvořící brand, tedy názvy, loga, 

symboly, slogany, postavy či balení, což bylo již popsáno v kapitole prvky brandu. 

Druhým faktorem, který ovlivňuje hodnotu brandu, je samotný výrobek, služba a 

jakékoliv marketingové aktivity a programy, které brand provozuje. V neposlední řadě 

mohou být důležitým faktorem různé asociace nepřímo přenesené na brand pomocí vazeb 

s dalšími entitami, jako například osobou, místem nebo věcí.34  

 

Klíč pro vybudování silného brandu zkouší najít každý marketingový manažer. 

Kevin Lane Keller vytvořil model CBBE, tedy Customer-based brand equity, do češtiny 

přeložitelné jako hodnota brandu vycházející z pohledu zákazníka. V něm popisuje čtyři 

kroky, kterými lze vybudovat silný brand. Prvním krokem je stanovit správnou identitu 

brandu, druhým vytvořit vhodný význam brandu, třetím úkolem je získat od veřejnosti 

pozitivní reakce na brand a na závěr také dosáhnout silných vztahů zákazníků k brandu.35 

 

1.2.2. Branding služeb 

Za posledních 30 let došlo k největším úspěchům v rámci brandingu právě 

v oblasti služeb. Důvodů k tomu je hned několik – jsou více odlišné kvalitou v závislosti 

na lidech poskytujících danou službu, zároveň jsou méně hmatatelné v porovnání 

s výrobky. Mezi specifikace brandingu služeb patří větší důležitost symbolů brandu, které 

 
32 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 283 
33 AAKER, David. Building Strong Brands. s. 8. 
34 KOTLER, Philip a Kevin Lane Keller. Marketing Management. s. 287–8 
35 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 148 
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pomáhají zkonkretizovat abstraktní povahu služeb.36 

 

1.2.3. Country of origin branding 

Country of origin branding (dále jen COOB), doslova přeloženo „branding země 

původu“, je brandingová strategie, která spočívá v proaktivním používání země původu 

brandu při vlastní propagaci. V rámci této strategie lze strategicky používat i město či 

region původu.37 Z pohledu společnosti je často prospěšné používat zemi svého původu 

v rámci své komunikační strategie, zejména pokud daná země vzbuzuje pozitivní 

asociace pro brand v mezinárodní veřejnosti. Společnost může využít například pro zemi 

specifické stereotypy. Nejjednodušší a zároveň nejpoužívanější COOB strategii je fráze 

„Made in…“, do češtiny přeloženo „Vyrobeno v…“. Mezi další COOB strategie patří 

například používání jména nebo symbolů země či města v názvu brandu, stejně tak jako 

využívání pamětihodností nebo jiných kvalit země.38 Spotřebitelé si poté ke svému 

dosavadnímu vnímání produktu spojí své vnímání země a vytvoří si tak názor na brand, 

který se skládá nejen z názoru na konkrétní produkt či službu, ale zároveň i z názoru na 

konkrétní zemi. V následném nákupním procesu může mít tento efekt výrazný vliv na 

finální rozhodnutí. 39 

 

1.3. Positioning 

Velkou součástí a prvním krokem strategického řízení brandu je positioning. 

Tento koncept je ve své podstatě dvoufázovým procesem. V první fázi je podstatné se 

rozhodnout, jak chcete, aby vás vybraná cílová skupina vnímala, jakou jim chcete sdělit 

zprávu, čím se chcete lišit v rámci vaší zprávy od konkurence a jakou chcete nastavit 

image brandu. Ve druhé fázi je pak tato strategie implementována do reality, a to pomocí 

marketingového mixu.40  

 
36 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 45 
37 Country of Origin Branding (COOB). Branding-Institute CMR [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: 

https://www.branding-institute.com/consulting/services/country-of-origin-branding-coob 
38 GUNNARSSON, Anna a Katrina HOLMSTRÖM. Country-of-origin in brand communication: A 

multinational company perspective [online]. Luleå, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1134923/FULLTEXT01.pdf. Degree project in business 

administration. Luleå University of Technology. 
39 Country of Origin Branding (COOB). Branding-Institute CMR [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: 

https://www.branding-institute.com/consulting/services/country-of-origin-branding-coob 
40 KOSTELIJK, Erik a Karel Jan ALSEM. Brand Positioning: Connecting Marketing Strategy and 

Communications. Milton Park: Routledge, 2020. ISBN 978-0-367-25011-9. s. 3 
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Pojem positioning se stal celosvětově známým díky slavné knize autorů Ala Riese 

a Jacka Trouta „Positioning: the Battle for Your Mind“. Tímto konceptem Ries s Troutem 

reagují na obrovské rozšíření jak veškeré komunikace, reklamy, propagace, tak výběru 

produktů a služeb na trhu. Aby brand měl v takové době šanci na úspěch, kreativitu a 

originalitu musí nahradit selektivita a segmentace trhu, tedy positioning.41 

 

Positioning nemá za cíl nijak měnit produkt, službu nebo společnost, má za cíl 

umístit konkrétní produkt v hlavě potenciálního zákazníka tak, aby věděl, kam si má 

produkt a celý brand zařadit. Společnosti se snaží najít svou pozici na trhu. Aktuálním 

trendem je spíše srovnávat se s konkurencí, takzvanými positioning slogany než používat 

v rámci své propagace superlativy. Společnosti tak v mnoha případech i hrdě propagují 

svoji horší pozici na trhu.42 Českým příkladem tohoto typu positioningu je společnost 

CZC.cz, která postavila celou svoji kampaň na faktu, že jsou dvojkou na online trhu 

s elektronikou. V rámci kampaně poukazují na výhody druhého místa, jako například 

nižší cenu.43 Pro úspěch na dnešním trhu je zkrátka podstatné být realistou a jedinou 

realitou je to, jak trh vnímají spotřebitelé. Mysl zákazníka se proti neustále rostoucímu 

množství prezentovaných informací brání, ve výsledku pak přijímá pouze to, o čem již 

má předchozí zkušenosti a znalosti. Společnosti ztrácí obrovské částky za marné pokusy 

změnit názor, který si spotřebitel již vytvořil. Vytvořit nový názor v mysli spotřebitele je 

mnohem jednodušším úkolem než změnit stávající názor.44 

 

Průměrný spotřebitel si ohledně produktu, služby nebo brandu zapamatuje pouhý 

zlomek informací. V rámci positioningu tak není podstatné, aby zákazník znal každý 

detail produktu, ale aby společnost vybrala ty informace, které mají největší šanci na to, 

aby v paměti zákazníka zůstaly.45 Pro obyčejného spotřebitele je vzhledem k přebytku 

informací náročné a nepohodlné pozorovat vývoj trhu a orientovat se v nabídce. 

Společnosti se tak snaží odhadnout, jakou vlastnost svého produktu potenciální 

spotřebitelé považují za výraznou, tedy kde mají konkurenční výhodu, a podle ní se pak 

 
41 RIES, Al a Jack TROUT. Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw Hill, 2001. 

ISBN 978-0-07-170587-5. s. 5–6. 
42 Tamtéž. 
43 CZC.cz se spojuje s Hezuckým, zdůrazňuje výhody „dvojky." MediaGuru [online]. 13. 5. 2019 [cit. 

2021-04-04]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/05/czc-cz-se-spojuje-s-hezuckym-

zduraznuje-vyhody-dvojky/ 
44 RIES, Al a Jack TROUT. Positioning: The Battle for Your Mind. s. 5–8. 
45 Tamtéž, s. 8–10. 
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snaží zaujmout pozici na trhu. Svoji komunikaci pak mohou soustředit právě na onu 

konkurenční výhodu. Spotřebitelé si tak spojují brand právě s výhodou a zároveň nejsou 

zasypáni nepotřebnými informacemi, které se už do mysli nedostanou.46 To se týká i 

souhrnného poselství, které brand přináší. Zprávu je lepší komunikovat jednoduše. Měla 

by být poetická, chytrá a hravá, zároveň však i přímočará a jasně vyjádřená. V procesu 

zjednodušování zpráv dosáhly některé společnosti i toho, že si je spotřebitelé spojují 

s určitým slovem. Tomuto jevu se říká „vlastnit slovo v mysli“.47  

 

Existuje nějaký osvědčený způsob, jak dostat brand do mysli zákazníka? Hodně 

s tím souvisí podle autorů Riese a Trouta načasování. Ries a Trout rozdělují cesty do 

mysli spotřebitele na dvě, jednoduchou a složitou. Jednoduchá cesta spočívá v tom, že se 

společnost stane prvním brandem v dané kategorii. Funguje zde totiž stejný proces jako 

u zvířecích mláďat a matek. Spotřebitel, v tomto procesu mládě, si vtiskne do paměti 

první brand neboli matku, která v dané kategorii existuje. Ries a Trout považují prvenství 

za natolik důležité, že jej v rámci positioningu upřednostňují před kvalitou brandu. Pokud 

nejste v určité kategorii první, zkuste najít nebo i vytvořit kategorii jinou, ve které můžete 

být prvním brandem. V tom spočívá Riesova a Troutova složitá cesta.48 

 

Brandy se neustále vyvíjejí, často může v rámci evoluce zaniknout význam a 

podstata brandu, proto je podstatné v rámci positioningu udržovat základní hodnoty a 

mantru brandu. Hodnoty brandu byly již zmíněny, jedná se o základní vlastnosti a 

výhody, které brand charakterizují. Mantra brandu nebo také esence či slib brandu je 

„tvořena krátkým slovním spojením o třech až pěti slovech, které vyjadřují nejdůležitější 

aspekty brandu a jeho základní hodnoty.“49  

 

1.3.1. Repositioning 

Pokud čas a zkušenosti ukážou, že byl prvotní positioning zvolen špatně, nebo 

pokud se pro firmu negativním způsobem změnila situace na trhu, jedno z řešení je změna 

positioningu neboli také repositioning. Jedná se změnu marketingové strategie, která má 

 
46 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. vydání. Praha: 

Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2986-2. s. 103. 
47 RIES, Al a Jack TROUT. Positioning: The Battle for Your Mind. s. 9–11. 
48 Tamtéž, s. 27–34 
49 KELLER, Kevin Lane, Strategické řízení značky, s. 73 
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za cíl minimalizovat ztráty a zachovat konkurenceschopnost, a to i přes prvotní náklady 

spojené s repositioningem.50 

 

V kontrastu s rebrandingem, který bude rozebrán v následující kapitole, se 

repositioning soustředí na změnu toho, co si zákazníci asociují s brandem, nejedná se tedy 

o změnu identity či prvků brandu.51 V praxi to znamená změnu příslibu brandu, osobnosti 

brandu či cílového trhu.52 

 

Před procesem repositioningu je nutné podniknout výzkum společnosti a trhu. Je 

důležité určit, zdali je reposititoning správným krokem. Prvním krokem je často kontrola 

uvnitř firmy, tedy určení finanční stránky brandu. Další postup pak spočívá ve zhodnocení 

marketingových studií, které byly uskutečněny v minulosti. Výsledky těchto studií by 

mohly potvrdit hypotézy, proč zákazníci již nekupují daný brand. Závěrečným krokem 

výzkumu je poté získání informací o tom, jak nejlépe uskutečnit repositioning brandu.53 

Samotný proces repositioningu je ve své podstatě hledání nové pozice na trhu, což již 

bylo rozebráno v kapitole positioning. Brand se snaží nalézt ziskovější tržní segment, 

nebo setrvat na současném trhu, kde se snaží zachovat si relevanci v konkurenci, tržní 

atraktivitu a získat pozitivní asociace v myslích spotřebitelů.54 

 

1.4. Rebranding 

V tuto chvíli již víme, že repositioning se soustředí na změnu toho, co si zákazníci 

asociují s brandem a s konkurenčními brandy. Rebranding je strategie, která se soustředí 

na změnu identity brandu. Je také důležité poznamenat, že repositioning a rebranding 

mohou být, a často také jsou, provedeny společně.55  

 

V rámci procesu rebrandingu firma zamění existující brand za nový, změní se 

 
50 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. s. 103–4 
51 DAYE, Derrick. Repositioning vs. Rebranding. Branding Strategy Insider [online]. 26. 8. 2014 [cit. 

2021-04-07]. Dostupné z: https://www.brandingstrategyinsider.com/repositioning-vs-

rebranding/#.YG4C1egzaUl 
52 PŘIBOVÁ, Marie a George TESAR. Strategické řízení značky: případové studie. Praha: Professional 

Publishing, 2003. ISBN 80-86419-38-x. s. 73 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž, s. 74–5 
55 DAYE, Derrick. Repositioning vs. Rebranding. Branding Strategy Insider [online]. 26. 8. 2014 [cit. 

2021-04-07]. Dostupné z: https://www.brandingstrategyinsider.com/repositioning-vs-

rebranding/#.YG4C1egzaUl 
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prvky brandu, jako například jméno, logo, barvy, font a design.56 Změna vizuálních prvků 

brandu může být jak malá, ve smyslu menších změn v logu a sloganu, tedy evoluční, nebo 

také revoluční, ve smyslu kompletní přeměny firemní identity.57 Cílem této změny je 

vytvořit nové představy o brandu v myslích spotřebitelů. Docházet k němu může 

například při potřebě znovu uvést brand do povědomí veřejnosti nebo za účelem 

sjednocení prvků firemní identity.58 Může k němu docházet také při ztrátě relevantnosti 

v konkurenčním prostředí, při změně ve vlastnické struktuře brandu, či jako pokus o nový 

začátek, pokud se firma zapsala do vědomí lidí negativně.59 Například přední 

mezinárodní tabáková společnost Phillip Morris změnila v roce 2003 svoji identitu a 

přejmenovala se na Altria. Zastupitelé společnosti se rozhodli pro rebranding z důvodu, 

že společnost nevyrábí pouze tabákové výrobky, na což vzhledem ke špatné pověsti 

tabáku chtěla korporace upozornit.60 

 

Změny image v rámci rebrandingu jsou však komplikované a ke strategii by se 

mělo přistupovat pouze v tu chvíli, kdy je možné společně s rebrandingem spustit i 

odpovídající marketingová a finanční opatření. Po procesu vybrání nové identity je totiž 

změnu identity potřeba doprovodit marketingovou komunikací směrem ke spotřebitelům, 

ale také k vlastním zaměstnancům, dodavatelům, investorům a celé široké veřejnosti. 

Prodat nový brand společnosti těmto skupinám zabere hodně úsilí, času i peněz.61 

 

Z tohoto důvodu nelze zanedbávat důležitost efektivní implementace nového 

brandu. Při výběru nových prvků brandu by měla být věnovaná pozornost splnění 

veškerých kritérií, které již byly rozebrány v podkapitole prvky brandu, konkrétně tedy 

zapamatovatelnost, smysluplnost, oblibu, přesnost, adaptabilitu, možnost ochrany a také 

jedinečnost. Prvky by tak měly být vybrány systematicky, s důrazem na jednotnost a 

konzistenci ve vzhledu a užití brandu. Zde je na místě poznamenat, že i pokud jsou 

 
56 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 

2012. ISBN 978-80-247-8204-4. s. 183 
57 LE, Angelina, Julian CHENG, Hadi KUNTJARA a Christy LIN. Corporate rebranding and brand 

preference. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics [online]. září 2014, (26), 602-620 [cit. 2021-

04-07]. Dostupné z: doi:10.1108/APJML-10-2013-0120. s. 603 
58 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. s. 183 
59 LE, Angelina, Julian CHENG, Hadi KUNTJARA a Christy LIN. Corporate rebranding and brand 

preference. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics [online]. s. 603 
60 CORDASCO, Paul. NEW YORK: Philip Morris' long-awaited rebranding as Altria was finally 

executed last week. The change was made to emphasize the fact that the company produces a wide range 

of products other than tobacco. PR Week [online]. 3. 2. 2003 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://www.prweek.com/article/1249231/philip-morris-completes-its-rebranding-altria-group 
61 KELLER, Kevin Lane, Strategické řízení značky, s. 698–9. 
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všechny tyto části procesu rebrandingu provedeny správně, většina spotřebitelů na změnu 

identity společnosti bude přesto zpočátku reagovat negativně, a to vzhledem k 

sentimentálním hodnotám a resistenci na změnu. Kvalitní rebranding je tak často oceněn 

až v průběhu času, kdy si na novou identitu veřejnost zvykne.62 V lednu 2017 se italský 

fotbalový klub Juventus Turín rozhodl v rámci částečného rebrandingu vyměnit svůj 

tradiční oválný znak, kterým se pyšnil od roku 1905, za minimalistický, který měl s tím 

původním pramálo společného. Nové logo, stylově napsané písmeno J, mělo za cíl zvětšit 

povědomí o brandu a posunout ho do tržních oblastí méně souvisejících s fotbalem. 

Oznámení změny identity bylo přijato velice negativně, a to jak fanoušky, tak fotbalovou 

veřejností.63 O čtyři roky později je však Juventus Turín považován za průkopníka 

minimalistického trendu ve fotbalovém světě a minimalistickým rebrandingem se u 

Juventusu inspirovalo mnoho dalších klubů, mimo jiné i pražská Sparta.64 

 

Před procesem rebraningu, je stejně jako před procesem repositioningu, nutné 

provést detailní marketingový výzkum, který nejenom určí, zdali je rebranding zapotřebí, 

ale také jakým směrem by se měl ubírat. 

 

1.5. Marketingový výzkum 

Změna korporátní identity, pokud je provedena správně, může nastartovat 

úspěšnou kapitolu společnosti. Změnou lze také dosáhnout ekonomického růstu a vyššího 

počtu zákazníků. Pokud je ale provedena špatně, může firmě způsobit velkou ztrátu a 

připravit ji o věrné zákazníky. Výzkum trhu v procesu rebrandingu je proto velmi 

důležitý.65  

 

Marketingový manažeři získají z marketingového výzkumu informace, které jim 

pomáhají rozpoznat hrozby a příležitosti a včasně na ně reagovat. V zásadě se jedná o 

 
62 KELLER, Kevin Lane, Strategické řízení značky, s. 699 
63 AOUF, Rima Sabina. Juventus FC faces fan uprising after launching minimal new 

logo. Dezeen [online]. 17. 1. 2017 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://www.dezeen.com/2017/01/17/juventus-football-club-faces-fan-uprising-after-minimalist-new-

logo-graphics-design/ 
64 KUBÁNEK, Tomáš. Sparta už modernější logo potřebovala, říká jeho tvůrce. Do vývoje nové identity 

zasahoval i majitel Křetínský. Lidovky.cz [online]. 8. 3. 2021 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/sport/fotbal/sparta-uz-modernejsi-logo-potrebovala-rika-jeho-tvurce-drahorad-do-

vyvoje-nove-identity-zasahoval-i.A210307_210719_ln-sport-fotbal_effe. 
65 BACON, Jonathan. What does it take to get a rebrand right? Marketing Week [online]. 19. 5. 2016 [cit. 

2021-04-13]. Dostupné z: https://www.marketingweek.com/special-report-market-research/ 
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proces shromažďování, zpracování a analýzu všech dostupných informací za účelem 

řešení marketingových problémů firmy. Řídící pracovníci společnosti se pak na základě 

výsledků analýzy rozhodnou pro další postup.66 

 

1.6. B2B trh 

 Zkratka B2B se skládá ze slov business-to-business, což znamená že B2B 

trh ohraničuje prostor, kde dochází ke směně komodit a služeb mezi firmami, nikoliv 

mezi firmou a zákazníky. Mezi hlavní odvětví B2B trhu patří například zemědělství, 

rybářství, těžební průmysl, doprava, bankovnictví nebo služby. B2B prostředí je daleko 

komplexnější než prostředí spotřebitelské, a to nejen velikostí trhu, ale také počtem 

transakcí, které jsou zapotřebí pro zhotovení produktu nebo služby. Firmy, které 

prodávají zboží nebo služby jiným společnostem, musí vynaložit velké úsilí na pochopení 

daného trhu a nákupního chování organizací. Na rozdíl od spotřebního trhu zde firma 

jedná s menším počtem zákazníků, se kterými má zároveň i užší vztahy, což může vést 

k opakovaným nákupům.67  

 

1.7. Nástroje marketingové komunikace 

Vytvořit, rozvíjet, měnit či udržovat brand se dá pomocí nástrojů marketingové 

komunikace.68 Jsou to prostředky, pomocí kterých společnost informuje, přesvědčuje a 

připomíná se spotřebitelům. V určitém smyslu tyto prostředky představují hlas brandu. 

Vytváří s nimi dialog a budují vztah se spotřebiteli. Marketingové komunikace zároveň 

přispívají k hodnotě brandu, díky tomu, že vytváří mezi spotřebiteli povědomí o brandu 

a silné, jedinečné asociace s brandem.69  

 

1.7.1. Reklama 

„Reklamu lze definovat jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a 

propagace myšlenek, zboží či služeb identifikovaným sponzorem.“70 Reklama byla dříve 

 
66 SIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 

ISBN 978-80-7372-662-1. s. 12–13 
67 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. s. 221–3 
68 HEALEY, Matthew. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6. s. 26 
69 KELLER, Kevin Lane, Strategické řízení značky, s. 310 
70 Tamtéž, s. 313 
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považována za hlavní nástroj pro vytváření hodnoty brandu, v poslední době její vliv ale 

klesá.71 Zatímco stále pomáhá vytvářet silné asociace s brandem, konkrétní účinky 

reklamy je velmi obtížné, až nemožné jakkoli předpovídat. I přes klesající vliv je reklama 

však stále velice silným marketingovým nástrojem, je zde velká pravděpodobnost, že 

zvýší firmě prodej.72 Nejvíce peněz vynaloží společnosti celosvětově na digitální a 

televizní reklamu, konkrétně 44,5 % na digitální a 32,4 % na televizní reklamu 

z celkových výdajů na reklamu. Následuje tisk, out of home reklama či rádio.73 

 

1.7.1.2. Webové stránky 

Jak bylo napsáno v minulé kapitole, do online prostoru investují firmy čím dál 

více peněz. A nejvíce nezbytnou součástí online komunikace je vlastní webová stránka 

společnosti. Webové stránky jako marketingový nástroj nabízí širokou škálu využití – 

umožňují přímý prodej, mohou přizpůsobit obsah i formu konkrétním zákazníkům, lze 

jednoduše měřit jejich efektivitu, umožňují komunikaci se zainteresovanými skupinami, 

a hlavně slouží k posílení image brandu.74 Webové stránky zároveň nejsou finančně příliš 

nákladné.75 

 

Při tvorbě úspěšné webové stránky je důležitá soudržnost stránky, celý 

interaktivní web by tak měl následovat stejné prvky designu a barvy. Vzhledem k tomu, 

že webové stránky společností jsou v naprosté většině navštěvovány pro hledání 

informací o firmě, je důležité, aby tyto informace mohl uživatel jednoduše najít. Přední 

firmy také například na svých webových stránkách sdílí i odborné znalosti v relevantní 

oblasti pro spotřebitele. Také technologický pokrok je nezastavitelný a je tak důležité, 

aby byly stránky pravidelně aktualizovány.76 

 

 
71 HEALEY, Matthew. Co je branding? s. 26 
72 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 313 
73 GUTTMANN, Agnieszka. Distribution of global advertising expenditure from 2015 to 2020, by 

media. Statista [online]. 19. ledna 2021 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/245440/distributuion-of-global-advertising-expenditure-by-media/ 
74 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. s. 184–5 
75 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 329 
76 Tamtéž, s. 329–30 
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1.7.2. Přímý marketing 

Z určitého pohledu je přímý marketing opakem tradiční reklamy. Ta totiž sděluje 

informace široké veřejnosti nespecifickým a nedirektním způsobem. Přímý marketing 

naopak oslovuje konkrétní spotřebitele pomocí tradiční pošty, elektronické pošty nebo 

také telefonu. Výhodou přímého marketingu je komunikace se zainteresovanými 

spotřebiteli a snadnější navázání vztahů se zákazníky, které umožňují i získání zpětné 

vazby. Nevýhodou pak je dotěrnost a obtěžování spotřebitelů. Efektivní přímý marketing 

tak spočívá ve vyvinutí aktuálního seznamu spotřebitelů, současných i potencionálních, 

vytvoření nabídky a sledování efektivity programu.77 

 

1.7.3. Public relations 

Vztahy s veřejností (také PR) fungují jako „obousměrná komunikace určitého 

subjektu s vazbou na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat jejich postoje 

(veřejné mínění), získat její porozumění a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz 

daného subjektu v očích veřejnosti.“78 PR je neodmyslitelnou součástí všech programů 

marketingové komunikace, mezi nástroje public relations patří tiskové zprávy, 

konference, vztahy se zaměstnanci, publikace, aktivity sociální odpovědnosti, krizová 

komunikace či veškeré veřejné záležitosti.79 Význam PR v rámci marketingové 

komunikace v dnešní době roste, zaobírá se s prestiží a image celé společnosti a vytváří 

předpoklady pro pozitivní prostředí a pozitivní přijímání myšlenek a aktivit firmy širokou 

veřejností.80 

 

1.7.3.1. Sociální média 

V současné době je již naprosto přirozené, že i ty nejmenší firmy mají účty na 

sociálních médií, firma je často využívá i jako primární PR nástroj. Sociální média jako 

Facebook, Twitter nebo Instagram jsou nejpopulárnější příkladem Webu 2.0, který 

funguje na bázi obousměrné komunikace, stejně tak jako public relations. Díky 

 
77 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 327–8 
78 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8. s. 106 
79 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 346 
80 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. s. 106 
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specifičnosti sociálních médií můžete prezentovat svůj brand odlehčeně a zábavně.81 

Největší silou sociálních médií je však schopnost instantně spojit uživatele z celého světa. 

Společnost tak získává možnost okamžitě sdělit jakoukoli zprávu velkému počtu 

spotřebitelů. Zároveň sociální média pomáhají marketingovým zaměstnancům studovat 

tržní segment a cílovou skupinu, kterou pak lze lépe oslovit na sociálních médiích. 

Společně s webovou stránkou firmy jsou sociální média nejlepším způsobem komunikace 

se spotřebiteli.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 LAKE, Laura. Understanding the Role of Social Media in Marketing. The Balance: Small 

Business [online]. 10. 2. 2021 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://www.thebalancesmb.com/understanding-the-role-of-social-media-in-marketing-2296140 
82 Social Media In Marketing Communication. UKEssays [online]. 9. 5. 2017 [cit. 2021-04-15]. Dostupné 

z: https://www.ukessays.com/essays/media/the-use-of-social-media-in-marketing-communication-media-

essay.php?vref=1 
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2. Kongresové centrum Praha 

Kongresové centrum Praha (dále jen KCP) je monumentální budova stojící na 

pražském Vyšehradě, kde se každoročně pořádají kongresy, koncerty, kulturní a 

společenské akce. Kongresové centrum Praha se otevřelo veřejnosti v roce 1981, tehdy 

ještě pod názvem Palác kultury, a stalo se symbolem socialistické Prahy i celé země.83 

Jedná se o stavbu v mnoha směrech výjimečnou a rekordní. V oblasti společenských 

účelových staveb nemá v České republice obdoby.84 Budova pojme 9300 lidí, nachází se 

v ní dvacet sálů a padesát salonků.85 Největší sál KCP má kapacitu 2764 míst a pyšní 

se jednou z nejlepších akustik na světě. Mezi největší přednosti budovy patří výhled na 

panorama Prahy společně s Pražským hradem.86 KCP má velkou zásluhu na umístění 

hlavního města České republiky v každoročním žebříčku Mezinárodní kongresové 

asociace ICCA, kde je Praha pravidelně mezi nejpopulárnějšími kongresovými 

destinacemi. V roce 2018 obsadila osmou příčku.87 

 

2.1. Historie Kongresového centra Praha   

Rozhodnutí o vybudování kongresové haly na Bitevní pláni bylo uskutečněno 

během předsednictva vlády ČSSR dne 16. března 1972. Jedním z hlavních důvodů stavby 

kongresové haly byla potřeba nového místa pro konání sjezdů Komunistické strany 

Československa. Hala měla také sloužit k pořádání dalších sjezdů, konferencí, plén 

Ústředního výboru KSČ, kongresů a kulturních akcí.88 Na základně rozhodnutí o stavbě 

nové kongresové haly byla vypsána urbanisticko-architektonická soutěž, která probíhala 

do května roku 1974. Vítězem soutěže se stal Vojenský projektový ústav v čele 

s architektem Jaroslavem Mayerem. Stavba kongresové haly byla pak definitivně 

schválena předsednictvem vlády Československé socialistické republiky v únoru 1975 a 

společně se schválením stavby byl i pevně určen termín otevření objektu – XVI. Sjezd 

 
83 Palác kultury slavnostně otevřen: Symbol socialistické Prahy. Rudé právo. 1981, 61(79). 
84 SRNKA, Jan. Klimatisace 35: Klimatizace Paláce kultury v Praze. Praha, únor 1981. s. 7 
85 OPPELT, Robert. „Pakul“ dostaví za stamiliony Španělé, začít se má za tři roky. IDnes.cz [online]. 12. 

9. 2017 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kongresove-centrum-praha-

prestavba-soutez-navrh.A170911_205020_domaci_pmk 
86 GROHMANNOVÁ, Karin. Nové KCP. s. 84 
87 ANDRES, Jiří. Praha je osmou nejpopulárnější kongresovou destinací světa. TTG [online]. 9. 5. 2018 

[cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.ttg.cz/praha-je-osmou-nejpopularnejsi-kongresovou-

destinaci-sveta/ 
88 KRACÍK, Matyáš, Hedvika KŘÍŽOVÁ a Anna SCHRÁNILOVÁ. Palác kultury v Praze, jeho historie, 

architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě. Zprávy památkové péče. 

2015, 75(4). s. 367 
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KSČ na jaře roku 1981. O spojení kongresové haly s totalitním režimem 

v Československu svědčí i fakt, že název budovy od začátku výstavby byl Sjezdový palác. 

Až na začátku roku 1981, kdy byla stavba dokončena, byla budova přejmenovaná na 

Palác kultury.89 Stavba Paláce kultury byla také spojena se stavbou kongresových center 

napříč Evropou, kterými se architekti budovy nechali inspirovat. Mezi tato centra patřily 

Palác republiky ve východním Berlíně, Kongresové centrum Hamburk nebo Kremelský 

sjezdový palác.90 

 

Slavnostní otevření neofunkcionalistické budovy proběhlo 2. dubna 1981 za 

účasti představitelů KSČ v čele s prezidentem ČSSR Gustávem Husákem. Ten po 

slavnostním přestřižení pásky napsal do pamětní knihy Paláce kultury první zápis: „Praha 

a celá naše vlast se dnešním dnem stávají bohatší o Palác kultury. Toto krásné dílo je 

důstojným svědectvím naší socialistické současnosti, vyspělosti československé 

architektury, schopnosti projektantů, techniků, výtvarníků a dovednosti našich dělníků. 

Naše upřímné poděkování patří těm, kteří se svou obětavou prací zasloužili o vybudování 

tohoto paláce, v němž se v nejbližších dnech uskuteční XVI. Sjezd KSČ. Ať toto 

nádherné dílo všestranně uspokojuje a rozvíjí kulturní a společenské zájmy našeho lidu, 

ať dobře slouží současným i budoucím generacím.“91 Palác kultury si během 2. dubna 

1981 přišlo prohlédnout 110 000 návštěvníků.92 

 
89 SRNKA, Jan. Klimatisace 35: Klimatizace Paláce kultury v Praze. Praha, únor 1981. s. 5 
90 Obrazem: Útroby Kongresového centra čeká rekonstrukce. Česká televize [online]. 3. 2. 2014 [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1050650-obrazem-utroby-kongresoveho-

centra-ceka-rekonstrukce 
91 Palác kultury slavnostně otevřen: Symbol socialistické Prahy. Rudé právo. 1981, 61(79). 
92 PRAGUE CONGRESS CENTRE. Tisková zpráva Hybridní kongresy a návrat ke kultuře a umění: 

Kongresové centrum slaví 40. narozeniny [online]. 2021 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/users_data/Tiskov%C3%A9%20Zpr%C3%A1vy/TZ_KCP_40_vyroci.pdf 
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Obrázek 1. Gustáv Husák při slavnostním otevření KCP 

 

Obyvatelé České republiky a zejména Prahy měli na KCP již od svého vzniku 

smíšené názory. Budova dostala záhy nelichotivé přezdívky jako „Lidojem“ nebo 

„Pakul“. Negativní pohled na monumentální budovu mohl být způsoben samotnou 

podobou budovy, umístěním, výší stavebních nákladů nebo spojením s totalitním 

režimem.93 

 

 

Obrázek 2. Kongresové centrum Praha, 2. duben 1981 

 
93 LUKÁŠ, Pavel. Palác kultury je už 30 let nemilovanou dominantou Prahy. Archiweb [online]. 31. 3. 

2011 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20170802203915/http://archiweb.cz/salon.php?type=&action=show&id=991

0 
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Historik architektury Zdeněk Lukeš se ohledně KCP během rozhovoru s Českou 

televizí vyjádřil následovně: „Pro tu mou generaci a ty starší generace symbolizuje období 

takzvané normalizace, protože byla spojena se sjezdy KSČ, to byl vládní účel, proč 

vlastně byla postavena.“94 Sjezdy KSČ se však v Paláci kultury uskutečnily pouze dva, 

první v roce 1981 a druhý v roce 1986. Po sametové revoluci, v prosinci 1989, zde 

probíhala jednání o tvorbě první polistopadové vlády Československa.95 O tři roky 

později, v roce 1992, byl Palác kultury převeden z majetku státu do majetku hlavního 

města Prahy. V roce 1995 byla založena akciová společnost pod názvem Kongresové 

centrum Praha. Jednalo se o nástupce příspěvkové organizace Palác kultury.96 

 

Na přelomu tisíciletí se odehrály dvě celosvětově sledované akce, které KCP 

proslavily. Nejprve se v září roku 2000 uskutečnilo v KCP 55. výroční zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky. V rámci zasedání navštívilo 

Prahu přes osmnáct tisíc delegátů a novinářů. Akce proběhla úspěšně a pomohla 

vybudovat KCP jméno na trhu mezinárodního kongresového průmyslu.97 Přípravy na 

celou akci však nebyly jednoduché. Vzhledem k nedostatečné kapacitě pro zajištění akce 

takového formátu byla v roce 1998 zahájena dostavba a rekonstrukce budovy. 

Multifunkční budova, ve které se nyní nachází Business Centre Vyšehrad a hotel Holiday 

Inn Prague Congress Centre, byla dokončena 15. května roku 2000.98 

 

I díky úspěchu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové 

banky se stala Praha o dva roky později první zemí z východního bloku, která pořádala 

summit NATO. V KCP proběhla 21. a 22. listopadu jednání představitelů států a vlád 

Severoatlantické aliance. KCP během summitu navštívil například George W. Bush. 

Ohlasy byly stejně jako před dvěma lety velice pozitivní.99 

 

V KCP se také roku 2006 uskutečnilo valné shromáždění Mezinárodní 

 
94 Události. TV, ČT1, 2. 4. 2021, 19.00. Dostupné také z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100402/obsah/830905-

kongresove-centrum?kvalita=ad 
95 GROHMANNOVÁ, Karin. Nové KCP. s. 68 
96 Kongresové centrum Praha (1). Všudybyl [online]. 1. 12. 2011 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.e-vsudybyl.cz/archiv/kongresove-centrum-praha-1-2885/ 
97 GROHMANNOVÁ, Karin. Nové KCP. s. 70 
98 Tamtéž. s. 72 
99 Kongresové centrum Praha (1). Všudybyl [online]. 1. 12. 2011 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.e-vsudybyl.cz/archiv/kongresove-centrum-praha-1-2885/ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100402/obsah/830905-kongresove-centrum?kvalita=ad
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100402/obsah/830905-kongresove-centrum?kvalita=ad
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astronomické unie. Během tohoto setkání bylo odhlasováno vyloučení Pluta z planet 

sluneční soustavy.100 

 

V roce 2009 předsedala Česká republika Radě Evropské unie. V rámci této funkce 

se v Praze konal velký počet setkání, konferencí a summitů, které probíhaly také v KCP. 

V KCP se uskutečnil například summit EU-USA, který byl první šancí pro představitele 

států Evropské unie jednat s novou americkou administrativou v čele s Barackem 

Obamou.101 

 

Dostavbou a rekonstrukcí budovy v letech 1998–2000 se KCP zadlužilo částkou 

3.5 mld. Kč. Část dluhu pomáhal splatit jediný akcionář, hlavní město Praha, avšak pouze 

do roku 2004. Částí půjčky byly též obligace ve výši 55 mil. EUR, které jistilo 

Ministerstvo financí jako hlavní pořadatel 55. výročního zasedání MMF a SB se 

splatností 15. 5. 2014. Po dobu deseti let bylo na splácení dluhu KCP samo.102 V roce 

2014 vstoupila Česká republika do vlastnické struktury KCP a stala se majoritním 

vlastníkem s 55 % podílem majetku. Zbylých 45 % bylo nadále ve vlastnictví hl. města 

Prahy. KCP tak bylo zachráněno od krachu.103 

 

Během historie KCP proběhlo několik změn korporátní identity, tato práce se 

zaměřuje na rebranding uskutečněný v roce 2017. 

 

3. Rebranding Kongresového centra Praha 

Vývoj změny korporátní identity přímo souvisí s konkrétním trhem, na kterém se 

KCP nachází, stejně tak s cílovou skupinou, ke které KCP vede komunikaci. Vývoj 

brandu také závisí na historii společnosti, politickém uspořádání země, účelu provozu a 

také na cílech společnosti.    

 

 
100 PRAGUE CONGRESS CENTRE. Tisková zpráva Hybridní kongresy a návrat ke kultuře a umění: 

Kongresové centrum slaví 40. narozeniny. [online]. 2021 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-zpravy 
101 GROHMANNOVÁ, Karin. Nové KCP. s. 70 
102 Tamtéž, s. 74 
103 Stát se upsal k záchraně zadluženého Kongresového centra. ČT24 [online]. 2. 12. 2013 [cit. 2021-04-

20]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1061360-stat-se-upsal-k-zachrane-zadluzeneho-

kongresoveho-centra 

https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-zpravy
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KCP se nachází na trhu turistického ruchu, konkrétně pak v rámci specifické 

oblasti, přezdívané zkratkou MICE (meetings, incentives, conventions, events104). 

Základní motivací kongresové turistiky je získání a výměna informací, zkušeností a 

poznatků, vytvoření obchodních vztahů a získání kontaktů. Druhořadou motivací v tomto 

segmentu cestovního ruchu je také poznání země či města, kde je kongres pořádán. 

Kongresový cestovní ruch je ekonomicky přínosný a efektivní jak pro firmu, tak pro 

hostitelské město či pro hostitelskou zemi. Jedná se o jedno z nejrychleji rozvíjejících se 

odvětví turistického sektoru. Podstatnými komponenty, dle kterých lze hodnotit 

kongresové organizace, jsou kvalita služeb společnosti, místo konání, doprava na místo 

konání, ubytování v místě konání, bezpečnost v místě konání a samozřejmě také cena.105 

 

KCP se nachází na B2B trhu. Hlavní komunikace probíhá s profesionálními 

organizátory kongresů. Největší partneři KCP mezi organizátory kongresů jsou 

společnosti C-IN a Guarant International. KCP zároveň spolupracuje s dílčími dodavateli 

služeb – v oborech audiovizuální techniky, spedice, cateringu a stavby výstavních 

mobiliářů.106 

 

Svoji marketingovou komunikaci KCP směřuje nejenom ke svým partnerům, ale 

také směrem k potenciálním zákazníkům z řad společností, organizací, dalších institucí a 

zároveň i k široké veřejnosti. 

 

3.1. Historická loga 

KCP mělo ve své čtyřicetileté historii čtyři loga. První logo z roku 1981, kdy se 

společnost jmenovala Palác kultury, je ve tvaru rozevřené knihy s ratolestí. Zároveň nese 

typické prvky Komunistické strany Československa, rudou barvu a komunistickou 

hvězdu.107 (viz obr. 3) 

 
104 Pozn. V českém jazyce setkání, incentiva, kongresy a události. 
105 Event marketing v cestovním ruchu [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/133cab11-7169-4170-aaa4-db444f6618f4/GetFile7_4.pdf 
106 Naši partneři [online]. © 2021 Prague Congress Centre. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/partneri 
107 HRÁDEK, Kamil. Loga Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 14. 4. 2021 [cit. 2021-4-28]. 
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Obrázek 3. Logo Paláce kultury v letech 1981–1990 

 

Po pádu totalitního režimu bylo v roce 1990 logo společnosti změněno na 

jednoduchou siluetu budovy. V roce 1995 po přechodu z příspěvkové organizace Palác 

kultury na akciovou společnosti Kongresové centrum Praha bylo ke znaku přidáno jméno 

společnosti.108 

 

 

Obrázek 4. Logo Kongresového centra Praha v letech 1990–2000 

 

V souvislosti s rekonstrukcí stávající budovy a dostavbou hotelu v letech 1998–

2000 došlo k rozsáhlé změně identity KCP. Příprava na zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a Skupiny Světové banky byla dalším důvodem pro novou firemní 

identitu. Tři vlny znázorňují zjednodušené panorama budovy.109 

 

 
108 HRÁDEK, Kamil. Loga Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 14. 4. 2021 [cit. 2021-4-28]. 
109 Tamtéž. 
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Obrázek 5. Logo Kongresového centra Praha v letech 2000–2017 

 

3.2. Změny společnosti před rebrandingem 

KCP má poměrně jasnou pozici na lokálním trhu. V České republice jde svou 

rozlohou i kapacitou o největší kongresové centrum. Na mezinárodním trhu KCP ztrácela 

v porovnání s kongresovými centry v metropolích západní Evropy, a to jak maximální 

možnou kapacitou delegátů, tak i technologickým vybavením.110 Na rozdíl od 

konkurenčních center na mezinárodním trhu je zahraniční klientela pro fungování KCP 

naprosto klíčová a bylo tak zapotřebí vylepšit konkurenceschopnost KCP na zahraničním 

trhu.111  

 

V druhé polovině roku 2016 nastaly velké změny ve vedení společnosti. Do 

pozice ředitele byl poprvé v historii obsazen cizinec, německý podnikatel Roman Ray 

Straub. V té době na pozici obchodní a marketingové ředitelky nově nastoupila Lenka 

Žlebková, navíc byl vytvořen nový marketingový tým. S novým vedením se změnily i 

cíle společnosti. Dlouhodobým cílem KCP se stalo pomoci Praze umístit se do roku 2020 

v první pětce evropských kongresových destinací, podle žebříčku mezinárodní 

kongresové asociace ICCA.112  

 

Tohoto cíle chtělo vedení společnosti dosáhnout pomocí modernizace prostoru, 

dostavbou budovy a změny identity brandu. Prvním velkým měřítkem se stal každoroční 

 
110 VÁCHAL, Adam. Místo demolice čeká Kongresové centrum proměna za miliardu. Bývalý Palác 

kultury se rozroste. Aktuálně.cz [online]. 30. 8. 2016 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/misto-demolice-ceka-kongresove-centrum-promena-za-miliardu-

b/r~04c597be6e2f11e6bff10025900fea04/ 
111 MATĚJKA, Jaroslav. Byznysový turista je král. Profit. 2017, (4/2017). s. 17–18 
112 Prague Congress Centre: to be in the TOP 5 before 2020. MICE: Central & Eastern Europe. 2017(1), 

s. 14–15. 
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kongres asociace ICCA, jehož pořádání pro rok 2017 Praha získala. Čtyřdenní kongres 

byl pro KCP možností zaujmout profesionály z celosvětového kongresového průmyslu. 

Prvním krokem v revitalizaci KCP byla modernizace zastaralých prostor a technického 

vybavení budovy. V letech 2016 a 2017 byla provedena rekonstrukce kotelny, strojovny, 

klimatizace, systémů měření a regulace a bylo také nahrazeno staré osvětlení.113 Díky této 

rekonstrukci KCP snížilo náklady na energie o 21 milionů korun ročně. Energetické 

úspory KCP vedou ke zlepšení image společnosti.114 Během roku 2017 pak proběhla 

technologická modernizace budovy, zejména audiovizuální techniky, společně s renovací 

konferenčních sálů, šaten, chodeb, foyeru a dalších prostor.115 Bylo také nainstalováno 

180 přístupových bodů Wi-Fi a 2000 datových zásuvek.116 Dalším krokem pro dosažení 

nového cíle KCP se stalo postavení nové výstavní haly o velikosti 5000 metrů 

čtverečních, která bude sloužit pro doprovodné výstavy větších kongresů. KCP vypsalo 

mezinárodní architektonickou soutěž Nové KCP a 12. září byl vyhlášen vítěz soutěže – 

španělské studio OCA. Nová výstavní hala by měla být postavena do roku 2023.117 Na 

začátku listopadu roku 2017 KCP podpořilo změnu cílů a modernizace budovy změnou 

korporátní identity. 

 

3.3. Výzkum trhu před rebrandingem 

V teoretické části bakalářské práce již byla rozebrána důležitost marketingové 

analýzy společnosti před procesem rebrandingu. V prvotním stádiu, před rozhodnutím o 

provedení změny identity, uskutečnilo KCP několik průzkumů se svými největšími 

partnery, zejména z řad profesionálních organizátorů kongresů, firem C-IN a Guarant. 

Cílem těchto průzkumů bylo zjistit, jak obchodní partneři vnímají KCP, s čím jsou 

spokojeni a s čím spokojeni nejsou.118 

 
113 Kongresové centrum Praha čekají velké změny. IDNES.cz: Ekonomika [online]. 8. 5. 2017 [cit. 2021-

4-25]. Dostupné z: https://www.sdeleni.idnes.cz/kongresove-centrum-praha-cekaji-velke-zmeny-fmj-

/eko-sdeleni.aspx?c=A170425_122523_eko-sdeleni_rest 
114 Zelené Kongresové centrum Praha. Prague Congress Centre [online]. [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/zelene-kongresove-centrum-praha 
115 ČAPKOVÁ, Tereza. Šéf Kongresového centra Praha R.R. Straub: Tuhle práci okolo konferencí mám 

rád. Euro.cz [online]. 29. 9. 2017 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.euro.cz/byznys/sef-

kongresoveho-centra-praha-r-r-straub-tuhle-praci-okolo-konferenci-mam-rad-1374101 
116 Kongresové centrum Praha. Pod starým pláštěm moderní tělo, tisková zpráva [online]. Praha, 21. 6. 

2017 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-zpravy 
117 Vítězem stavby nové haly Kongresového centra Praha je španělská kancelář OCA. Archiweb [online]. 

12. 9. 2017 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/n/souteze/vitezem-stavby-nove-haly-

kongresoveho-centra-praha-je-spanelska-kancelar-oca 
118 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Rebranding Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 27. 4. 2021 [cit. 2021-4-
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Poté, co bylo rozhodnuto o potřebě nové korporátní identity a byla vybrána 

agentura, která novou identitu vytvořila (viz kapitola „Proces rebrandingu“), následoval 

další výzkum trhu. Tentokrát byly dvě varianty nového loga KCP zaslány k hodnocení 

zaměstnancům KCP, obchodním partnerům i zástupcům širší veřejnosti. Tyto skupiny 

měly za úkol vyjádřit se, které logo vystihuje KCP lépe a jak působí v konkurenci 

s dalšími logy, se kterými bude využíváno na propagačních materiálech. Jednalo se 

například o logo Prahy, Prague Convention Bureau nebo CzechTourism.119 

 

KCP zároveň zkoumalo názory klientů v otázce, zdali by mělo KCP investovat do 

digitálních a inovativních řešení. Průzkum proběhl metodou skupinové diskuse s delegáty 

a organizátory kongresů120 a vyplynul z něj mimo jiné i nárok na novou korporátní 

identitu, aby byla dobře použitelná pro navigační systém.121 

 

3.4. Proces rebrandingu 

Dne 13. března 2017 vyhlásilo KCP poptávkové řízení na zakázku pod názvem 

„Nová korporátní identita“. Cílem zakázky bylo vytvoření nové korporátní identity a 

zajištění kompletního rebrandingu pro KCP. Vedení KCP ve svém zadání zdůraznilo 

„nastolení nové, mezinárodně srozumitelné identity KCP jako moderního místa pro 

pořádání kongresů, konferencí a jiných kulturních akcí s vysokým technickým 

vybavením.“122 Výsledným produktem měl být kompletní manuál korporátní identity, 

který by měl obsahovat nové logo, slogan a kompletní soubor grafických materiálů pro 

prezentaci tištěnou, elektronickou i webovou.123 28. dubna bylo vyhlášeno druhé kolo 

poptávkového řízení124, ze kterého vyšla vítězně agentura Fast & Simple, s. r. o.125 

 

 

 

28]. 
119 Tamtéž. 
120 Digital KCP: Research and Brainstorming. Etnetera. 01/2017 
121 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Rebranding Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 27. 4. 2021 [cit. 2021-4-

28]. 
122 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Poptávkové řízení na zakázku pod názvem „Nová korporátní identita“: Zadávací 

podmínky. Kongresové centrum Praha, a.s. [online]. 13. 3. 2017 [cit. 2021-4-25]. 
123 Tamtéž. 
124 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Poptávkové řízení na zakázku pod názvem „Nová korporátní identita“: Zadávací 

podmínky pro 2. kolo. Kongresové centrum Praha, a.s. [online]. 13. 3. 2017 [cit. 2021-4-25]. 
125 Prague Congress Centre Closes Its 17-year chapter. Prague Convention Bureau [online]. 16. 11. 2017 

[cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.pragueconvention.cz/hot-news/prague-congress-centre-closes-

its-17-year-chapter 

https://www.pragueconvention.cz/hot-news/prague-congress-centre-closes-its-17-year-chapter
https://www.pragueconvention.cz/hot-news/prague-congress-centre-closes-its-17-year-chapter
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Rebranding oznámilo veřejnosti KCP skrze sociální médium Facebook 7. 

listopadu 2017, o den později tak učinilo i tiskovou zprávou. Korporátní identitu změnilo 

KCP po 17 letech.126 O čtyři dny později, 12. listopadu, začal v KCP kongres ICCA. Pro 

KCP to tak byla velká příležitost prezentovat kongresové veřejnosti svou novou 

korporátní identitu. Jak již bylo řečeno, cílem rebrandingu je prosadit se mezi světovými 

kongresovými centry a dostat Prahu mezi pět nejpopulárnějších turistických destinací 

Evropy. Nová korporátní identita má za úkol podpořit a prezentovat transformaci 

zastaralého centra v moderní, efektivní, technologicky vyspělou a také příjemnou 

společnost se špičkovými službami. V kontextu s historií společnosti šlo i o snahu změnit 

negativní asociace s budovou spojenou s komunistickým režimem. Nové, pozitivní 

asociace spjaté s moderním KCP, mohou spotřebitelé získat skrze prvky brandu. 

 

3.5. Nové prvky brandu 

 

Jedním z nejdůležitějších bodů při změně image je jednotnost nových prvků 

brandu, což nová korporátní identita KCP splňuje. Cílem nového vizuálního stylu je 

komunikovat proměnu a vývoj KCP, jeho modernizaci a široké spektrum služeb. Dalším 

cílem bylo vytvořit identitu, která je jedinečná, výrazná a nezaměnitelná.127 V této 

kapitole budou jednotlivé nové prvky brandu popsány. 

 

3.5.1. Název 

V minulosti byl název společnosti měněn, což se během rebrandingu v roce 2017 

nestalo. KCP v rámci své komunikace však změnilo primární jazyk z češtiny na 

angličtinu. Místo názvu „Kongresového centra Praha“ se tak nyní v primární verzi loga 

nachází „Prague Congress Centre“. Tento název se nachází i ve všech ostatních 

propagačních materiálech, buď v plném rozsahu, nebo ve zkratce „PPC“.128 Změna 

primárního jazyka na angličtinu zdůrazňuje snahu KCP dostat se na přední příčky 

světového kongresového trhu. 

 
126 Kongresové centrum Praha. Kongresové centrum Praha uzavírá 17letou kapitolu, tisková zpráva 

[online]. Praha, 8. 12. 2017 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-zpravy 
127 Corporate Identity Guide. Prague Congress Centre [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/korporatni-identita 
128 Tamtéž. 
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3.5.2. Logo 

Pořadově čtvrté logo v historii KCP má jedinou společnou charakteristiku se 

svými předchůdci, a to je fakt, že si vzájemně vůbec nejsou podobná. Na rozdíl od jiných 

společností v KCP neprobíhá evoluce, nýbrž revoluce loga. Hlavní myšlenka nového loga 

souvisí s lokací Kongresového centra. Vzhledem k tomu, že se Praha nachází 

v takzvaném srdci Evropy, je pro návštěvníky z celého starého kontinentu centrum „jako 

za rohem“. V logu použité trojúhelníky pak představují právě tento pomyslný „roh“ (viz 

obr. 6). Význam loga však zde nekončí. Dvě protilehlé šipky jsou v souladu s tvarem 

budovy KCP. Šipka směřující doprava, nebo také dopředu, vyjadřuje rozvoj a rozšiřování 

společnosti, tedy její budoucnost v podobě přístavby nové haly. Symboly zároveň mohou 

evokovat písmena „CCP“ – Congress Centre Prague.129  

 

 

Obrázek 6. Nové logo Kongresového centra Praha 

 

V neposlední řadě je slovo Prague silně zvýrazněno. Tím se v rámci své nové 

identity KCP snaží více propagovat svou lokalitu, ideální pro kongresovou turistiku.130 

 

3.5.3. Barva 

Rebranding přinesl také nové korporátní barvy, které můžeme vidět i v novém 

logu. K původní modré barvě se přidala růžová a zelená. Každá má svůj vlastní význam. 

Modrá vyjadřuje zkušenosti, tradici a profesionalitu. Růžová barva je spojená se 

 
129 Tamtéž. 
130 Corporate Identity Guide. Prague Congress Centre [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/korporatni-identita 
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sebedůvěrou, mladistvým duchem a úsměvem. Zelená, která v logu jediná směřuje 

dopředu, symbolizuje rozvoj KCP, inovace, ale také udržitelnost a ekologický provoz 

budovy.131 

 

3.5.4 Slogany 

Při procesu rebrandingu vznikly i tři nové slogany, které společnost od té doby 

používá. Vzhledem k tomu, že je angličtina nově primárním komunikačním jazykem 

společnosti, slogany jsou také v tomto jazyce. Hlavním sloganem KCP je „That´s me“, v 

češtině „To jsem já“. Je používán skrze celou komunikaci KCP a stejný název nese i seriál 

příspěvků na sociálních médiích, který seznamuje veřejnost se zaměstnanci KCP.132 

 

Druhým sloganem je „Just round the corner“, v češtině „Hned za rohem“. Tento 

slogan upozorňuje na výhodnou polohu v centru Prahy. Je využíván zejména v okolí KCP 

jako doplněk externí navigace. Poslední slogan zní „Feel the change“, v češtině „Pociťte 

změnu“. Upozorňuje na rozvoj, modernizaci a změnu identity KCP. Tento slogan je 

zároveň názvem interního magazínu, který začal vycházet v roce 2019.133   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 PRAGUE CONGRESS CENTRE. Superbrands [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.czechsuperbrands.com/superbrands.php?m=465&k=6 
132 Corporate Identity Guide. Prague Congress Centre [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.praguecc.cz/cz/korporatni-identita 
133 Tamtéž. 
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4. Marketingové aktivity podporující rebranding 

Společně s rebrandingem změnilo KCP i části své komunikace. Vznikly nové 

webové stránky, společnost začala být více aktivní na sociálních médiích, inzerce 

upozorňovala na novou korporátní identitu společnosti. V této kapitole budou popsány 

konkrétní komunikační kanály, jejich role při rebrandingu i roky po něm. 

 

4.1. Webové stránky 

Jak již bylo řečeno v teoretické části této práce, webové stránky jsou v rámci 

online komunikace nezbytností pro jakoukoli firmu. Zejména v B2B oborech fungují pro 

potenciálního klienta jako hlavní a první spoj se společností. V roce 2017 zanikly staré 

webové stránky pod adresou kcp.cz a vznikly nové, praguecc.cz, plně respektující a 

zobrazující novou firemní identitu. Nová adresa je v anglickém jazyce, což opět podtrhuje 

orientaci společnosti na mezinárodní trh. Webové stránky jsou laděny do nových 

korporátních barev, z kterých je nejvíce využívaná barva růžová. Stránky jsou rozděleny 

do čtyř sekcí (viz obr. 7).134  

 

 

Obrázek 7. Webové stránky Kongresového centra Praha 

 

V sekci „Co nabízíme“ se nachází praktické informace jak pro organizátory, kteří 

chtějí v KCP uspořádat kongres, tak pro návštěvníky, kteří mají zájem o určitou akci 

v KCP. Nachází se zde i cena a popis konferenčních balíčků, kde je možné rovnou vyplnit 

 
134 Prague Congress Centre [online]. 2017 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/ 
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poptávkový formulář. Jedná se tak o formu přímého prodeje.135 

 

Sekce „Kdo jsme“ je dedikována historii společnosti, zajímavostem a 

charakteristikám, jako je bezpečnost budovy či její ekologický provoz. V neposlední řadě 

jsou zde napsány i cíle a hodnoty firmy.136 

 

V sekci „Download“ je k nalezení stahovatelný obsah pro veřejnost jako například 

fotografie, manuál korporátní identity, tiskové a výroční zprávy nebo také firemní časopis 

s názvem „Feel The Change“. Magazín se skládá z aktualit a zajímavostí, týkající se KCP 

a hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Součástí každého dílu jsou i rozhovory se 

zaměstnanci. Magazín vychází dvakrát ročně.137  

 

Poslední sekce webových stránek je „Kontakt“, kde se vyskytují kontaktní 

informace na zaměstnance z různých oddělení.138 

 

4.2. Sociální média 

Další nezbytností online komunikace pro firmy jsou v dnešní době sociální média. 

KCP disponuje paletou sociální médií – LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram a 

Facebook. Na posledním zmiňovaném médiu byla poprvé veřejně oznámena změna 

korporátní identity.139 Facebook je zároveň nejdéle používaným sociálním médiem KCP, 

založen byl již v roce 2010.140 Ostatní média začalo KCP využívat mnohem později, 

například jak Twitter, tak Instagram byly založeny až v roce 2017. Od rebrandingu 

využívá KCP svá sociální média mnohem častěji, zejména pak k propagaci událostí, 

kongresů, koncertů a dalších akcí, které se v KCP konají. KCP zároveň na svých 

sociálních médiích sdílí zajímavosti o budově, reference nebo zde propaguje své 

energeticky úsporné projekty. Od rebrandingu v roce 2017 se také zvýšil počet příspěvků 

v angličtině napříč účty KCP. 141 

 
135 Prague Congress Centre [online]. 2017 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/. 
136 Tamtéž. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
139 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA. [Máme nové logo...] In: Facebook [online]. 7. 11. 2017 [cit. 

2021-4-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/praguecongresscentre/photos/1839304006110083 
140 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA. In: Facebook [online]. 2010 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/praguecongresscentre/ 
141 Tamtéž. 
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Na sociálních médiích také naleznete příspěvkové seriály. Jeden z nich, 

pojmenovaný po hlavním sloganu nového KCP, „That´s me“, představuje v pravidelných 

příspěvcích zaměstnance KCP, od zaměstnanců řadových, až po vedoucí oddělení. Seriál 

příspěvků běžel od ledna 2019 do července 2020. V příspěvku naleznete fotku 

zaměstnance, krátký popis jeho pracovní pozice, jeho zájmy a koníčky (viz obr. 8). Tato 

série vyzdvihuje hodnoty nového brandu a propaguje KCP jako přátelské a profesionální 

místo. Vycházela na Facebooku, Instagramu a Twitteru.142 

 

 

Obrázek 8. Příspěvkový seriál That´s me na Instagramu KCP 

 

4.3. Reklama v tisku a online médiích 

KCP využívá inzerci v tištěných a online médiích do určitého rozsahu celoročně. 

V listopadu 2017 začalo KCP používat propagační materiály nosící symboly a barvy nové 

korporátní identity. Inzerci na samotnou propagaci rebrandingu však společnost 

nevyužila, rozhodla se jej propagovat zejména formou public relations, například 

tiskovou zprávou.143  

 

KCP platí inzerci jak v domácích, tak v zahraničních médiích. V českých médiích 

naleznete inzerci jak v titulech pro odbornou, tak širší veřejnost. V roce 2017 zaplatilo 

KCP 21 inzercí v domácích médiích a 14 inzercí v zahraničních médií. Zároveň bylo 

 
142 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA. [Meet Petr...] In: Instagram [online]. 25. 1. 2019 [cit. 2021-4-

26]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BtDm834Bw6r/ 
143 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Rebranding Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 27. 4. 2021 [cit. 2021-4-

28]. 
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publikováno 21 neplacených výstupů. Inzerci zaměřenou na širší veřejnost používá KCP 

v titulech Marketing & Media, Ekonom a Hospodářské noviny, patřící mediálnímu domu 

Economia, dále v titulech Euro a Profit, patřící Mladé frontě, v Lidových novinách a City 

Life magazínu, patřící mediální skupině MAFRA. Inzerci zaměřenou na odbornou 

veřejnost používá KCP například v časopisu Komora mediální skupiny COT media. 

V zahraničí KCP spolupracuje výhradně s business tituly, které se zabývají kongresovým 

turismem, například Czech Convention Catalogue nebo CMW (Conference & Meetings 

World).144 V těchto titulech byla publikována první inzerce v nové korporátní identitě.145 

 

4.4. Přímý marketing 

 Hlavní náplň zaměstnanců obchodního oddělení Kongresového centra Praha 

představuje přímý marketing. KCP tímto způsobem marketingové komunikace oslovuje 

přímé kongresové a konferenční klienty, ale také agentury, které v KCP pořádají 

konference pro finální klienty. Klienti, zahraniční i domácí, musí dát KCP souhlas 

v souladu s GDPR o zasílání marketingových sdělení. Těmto klientům se rozesílá firemní 

časopis „Feel The Change“ dvakrát ročně ve fyzické podobě poštou. KCP zároveň posílá 

klientům čtyřikrát do roka marketingové sdělení skrze elektronickou poštu, přes kterou 

posílá také pozvánky na klientské marketingové akce.146 

 

4.5. Další marketingové aktivity 

Jedním z dalších marketingových aktivit, které KCP využívá, je sponzoring. KCP 

podporuje výhradně programy společenské odpovědnosti, jejím hlavním partnerem je 

Nadace Jedličkova ústavu. Společnost také podporuje konkrétní charitativní projekty, pro 

které hlasují samotní zaměstnanci KCP. Sponzoring probíhá většinou formou partnerství 

nebo barteru, kdy KCP poskytne například pronájem sálu zdarma. Pro rok 2020 byl 

poprvé schválen peněžní sponzoring pro charitativní organizaci, kvůli pandemii Covid-

19 se však neuskutečnil.147 

 
144 Přehled marketingových aktivit 2017. Kongresové centrum Praha. 2017. 
145 The Call of Canada. CMW: Conference & Meetings World [online]. listopad 2017, (91) [cit. 2021-4-

26]. Dostupné z: https://viewer.joomag.com/conference-meetings-world-issue-

91/0381130001509464266?short& 
146 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Rebranding Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 27. 4. 2021 [cit. 2021-4-

28]. 
147 Tamtéž. 
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 Od změny korporátní identity se změnila i komunikace vůči vlastním 

zaměstnancům, konkrétně na dárkové předměty je kladen větší důraz než v letech před 

rebrandingem. Reklamní a propagační předměty jsou určeny kromě zaměstnanců i pro 

obchodní partnery a zákazníky. Společnost svým zaměstnancům a partnerům předává 

také dárky k Vánocům a Velikonocům. Mezi dárkové předměty KCP patří firemní trika, 

zápisníky, tužky, držáky na telefon či USB flash disk. Všechny předměty nesou logo 

KCP.148  

 

 KCP v rámci propagace pořádá také vlastní akce. Pořádá je převážně pro B2B trh, 

tedy pro současné a potenciální zákazníky z řad firem. Mezi tyto akce patří například dny 

otevřených dveří, během kterých KCP prezentuje své novinky a služby. Prohlédnout si 

budovu může i široká veřejnost. KCP bylo možné navštívit například během Open House 

Festivalu, společnost také podporuje propagaci společenských a kulturních akcí určených 

pro širokou veřejnost. Těmito akcemi se KCP snaží změnit negativní vnímání českých 

občanů vůči budově i brandu.149 

 

 Propagačním prvkem je i budova sama. Ta během rebrandingu změnila fasádu do 

nových barev. Na východní straně bylo nainstalováno 21,5 metru široké světelné logo. 

Nový znak KCP a barvy se vyskytují po celém exteriéru i interiéru budovy, zejména 

orientačně-navigační a informační systém prošel významnou změnou v roce 2017. 

Označení všech objektů, navigací a plánů je ve stylu nové korporátní identity.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 CHLUMOVÁ, Nikol. Marketingový a akční plán Kongresového centra Praha, a.s. pro rok 

2020. Kongresové centrum Praha [online]. 20. 2. 2020 
149 CHLUMOVÁ, Nikol. Marketingový a akční plán Kongresového centra Praha, a.s. pro rok 

2020. Kongresové centrum Praha [online]. 20. 2. 2020 
150 Nové Kongresové centrum Praha: Just round the corner. 2017. (prezentace) 
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5. Analýza a zhodnocení rebrandingu Kongresového centra 

Praha 

V návaznosti na popis procesu rebrandingu KCP v roce 2017 je třeba si položit 

otázku: Byl tedy rebranding proveden v pravý čas, správně a byl celý proces ve výsledku 

úspěšný? Nejjednodušší způsob, jak si ověřit úspěšnost změny korporátní identity, je 

posoudit, jestli byly splněny cíle společnosti. Na tuto problematiku lze nahlédnout dvěma 

způsoby. Jak již bylo výše uvedeno, KCP věřilo, že výsledkem rebrandingu bude 

mezinárodně srozumitelná identita, která přesvědčí zákazníky a širokou veřejnost, že se 

jedná o moderní budovu s výbornými technologickými dispozicemi. A také, že KCP bude 

vnímáno jako společnost, která zvládne pořádat kongresy i největších rozměrů.151 

Rebranding jde zároveň hodnotit podle toho, zda přispěl ke splnění hlavního a 

dlouhodobého cíle společnosti. Když na podzim roku 2016 nastoupilo do KCP nové 

vedení, byl v médiích často prezentován nový cíl společnosti – dostat Prahu do roku 2020 

mezi pět nejpopulárnějších kongresových center Evropy.152 V této kapitole zhodnotím 

novou korporátní identitu a marketingové aktivity KCP a pokusím se odpovědět, zdali 

byl rebranding úspěšný z obou úhlů pohledu. 

 

První část mé výzkumné otázky se věnuje tomu, zdali byl rebranding proveden 

v ten pravý čas. Tato problematika nejvíce souvisí s historií společnosti a z mého pohledu 

změnou korporátní identity chtělo KCP docílit určitého výsledku u zahraniční klientely a 

trochu jiného u české veřejnosti. Veřejnost v Praze a celé České republice může mít KCP 

stále spojeno s Komunistickou stranou Československa, a to kvůli původnímu účelu 

budovy, která sloužila sjezdům KSČ. Zástupcům obou skupin, tedy zahraniční klientely 

i širší veřejnosti v České republice pak chtělo KCP změnit vnímání budovy, ze 

zastaralého a překonaného centra na nové, moderní, sledující aktuální trendy. Rebranding 

byl společně s rekonstrukcí budovy časově spojen s kongresem ICCA, který KCP 

v listopadu 2017 pořádalo. Samotné pořádání kongresu bylo důležitým důvodem a 

zároveň termínem pro dokončení rekonstrukce i změny identity.153 Vzhledem k tomu, že 

cílem bylo prezentovat novou podobu KCP na mezinárodním kongresu, byla tímto 

 
151 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Poptávkové řízení na zakázku pod názvem „Nová korporátní identita“: Zadávací 

podmínky. Kongresové centrum Praha, a.s. [online]. 13. 3. 2017 [cit. 2021-4-25]. 
152 Prague Congress Centre: to be in the TOP 5 before 2020. MICE: Central & Eastern Europe. 2017(1), 

s. 14–15 
153 RYBÁROVÁ, Naďa. Lenka Žlebková: Kongres ICCA je pro nás opravdová výhra. TTG: The Business 

of Selling Travel [online]. 24. 8. 2017 [cit. 2021-4-29]. Dostupné z: https://www.ttg.cz/lenka-zlebkova-

kongres-icca-je-pro-nas-opravdova-vyhra/ 
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procesem mnohem více ovlivněna zahraniční klientela. Protože na zahraničních 

zákaznících stojí celá ekonomika Kongresového centra154, považuji načasování 

rebrandingu za správné a velmi chytře provedené. 56. Kongres mezinárodní kongresové 

asociace ICCA v Praze byl největší ve své historii. Kongres byl delegáty pozitivně 

hodnocen po všech stánkách. Thomas Deleveaux, výkonný ředitel European College of 

Sport Science (ECSS), se k němu vyjádřil následovně: „Byli jsme skutečně ohromeni, 

jaké změny jste byli schopni za pouhý rok dosáhnout…“.155 Na domácí scéně se může 

zdát, že česká veřejnost na rozdíl od mezinárodní klientely změnu korporátní identity a 

celkovou rekonstrukci nezaznamenala. V poslední době ale společnost tento problém 

úspěšně řeší, a to pořádáním zajímavých akcí, během kterých může veřejnost navštívit 

zrekonstruované prostory KCP.156 

 

Nyní je potřeba zhodnotit, zdali byl rebranding proveden správně. To můžeme 

provést při porovnání s teoretickým podkladem. Jak již bylo napsáno v teoretické části 

této práce, cílem rebrandingu je vytvořit nové představy o brandu v myslích spotřebitelů, 

sjednotit prvky firemní identity nebo znovu uvést brand do povědomí veřejnosti.157 

V případě tohoto konkrétního rebrandingu byl jasný cíl vytvoření nové představy 

v myslích spotřebitelů o KCP jako o moderním centru, které snese nejpřísnější světová 

kritéria a ve kterém je možné pořádat akce jakéhokoli rozsahu. Toho chtělo KCP 

dosáhnout pomocí výběru správných prvků brandu a následné komunikace. 

 

Při pohledu na nové prvky brandu KCP nejvíce vyčnívá skutečnost, že je nyní 

primárním jazykem společnosti angličtina. Tato změna souvisí stejně s brandingem, jako 

s positioningem. Ten má za cíl umístit brand v hlavě potenciálního zákazníka, tak aby 

věděl, kam si má brand zařadit.158 Záměnou Kongresového centra Praha za Prague 

Congress Centre společnost jasně umisťuje svůj brand do světové konkurence a sděluje 

tuto skutečnost spotřebitelům. Pokud bych prvky brandu hodnotil dle kritérií K. L. 

Kellera, konkrétně zapamatovatelnosti, smysluplnosti, oblibu, přesnost, adaptabilitu a 

 
154 MATĚJKA, Jaroslav. Byznysový turista je král. Profit. 2017, (4/2017). s. 19 
155 PRAGUE CONGRESS CENTRE. Tisková zpráva Kongresové centrum Praha má za sebou největší 

kongres ICCA [online]. 24. 12. 2017 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-

zpravy 
156 CHLUMOVÁ, Nikol. Marketingový a akční plán Kongresového centra Praha, a.s. pro rok 

2020. Kongresové centrum Praha [online]. 20. 2. 2020 
157 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. s. 183 
158 RIES, Al a Jack TROUT. Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw Hill, 2001. 

ISBN 978-0-07-170587-5. s. 5–6. 
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možnost ochrany159, jsem toho názoru, že nová korporátní identita splňuje pět z šesti 

kritérií. Logo sice působí moderně, podle mě je ale jeho význam nedostatečně zřetelný a 

spotřebitel si ho může špatně vyložit. Svým rozestavením může působit například jako 

jeden krok dopředu a dva dozadu. Zároveň mi slogan „That´s me“ nepřijde smysluplný u 

propagace kongresového centra. 

 

Změna korporátní identity je komplikovaný proces, ke kterému by se mělo 

přistupovat v tu chvíli, kdy je možné tento proces podpořit odpovídajícím finančním i 

marketingovým opatřením.160 Marketingová aktivita podporující proces rebrandingu 

měla být dle mého názoru obsáhlejší, alespoň směrem k široké veřejnosti. Pro odbornou 

veřejnost byl kongres ICCA velkou reklamou na nové KCP, změna identity však nebyla 

nijak inzerována. Obchodní partneři a potenciální zákazníci obdrželi veškeré informace 

ohledně nové korporátní identity skrze přímý marketing nebo prezentace vytvořené pro 

B2B marketing.161 V rámci komunikace k širší veřejnosti však KCP vydalo pouze 

tiskovou zprávu162 a informační příspěvek na firemním Facebooku163. 

 

Byl tedy rebranding KCP v roce 2017 úspěšný? Pokud budeme považovat jako 

kritérium úspěchu původní zadání na poptávkovém řízení, odpověděl bych, že rozhodně 

ano. Nová korporátní identita KCP úspěšně prezentuje společnost jako moderní, vyspělé 

kongresové centrum. To podtrhuje i fakt, že po procesu rebrandingu dvakrát vyhrálo KCP 

cenu Czech Business Superbrands, v letech 2018 a 2019.164 

 

Zbývá tedy poslední otázka, zdali rebranding přispěl k dlouhodobému cíli KCP 

dostat Prahu mezi pět nejpopulárnějších kongresových destinací. Pokud porovnáme 

výsledky průzkumu kongresové asociace ICCA, zjistíme, že v letech 2015165 a 2016166 se 

 
159 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. s. 204 
160 KELLER, Kevin Lane, Strategické řízení značky, s. 698-9. 
161 ŽLEBKOVÁ, Lenka. Rebranding Kongresového centra Praha. Pavel Bartoš. 27. 4. 2021 [cit. 2021-4-

28]. 
162 Kongresové centrum Praha. Kongresové centrum Praha uzavírá 17letou kapitolu, tisková zpráva 

[online]. Praha, 8. 12. 2017 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.praguecc.cz/cz/tiskove-zpravy 
163 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA. [Máme nové logo...] In: Facebook [online]. 7. 11. 2017 [cit. 

2021-4-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/praguecongresscentre/photos/1839304006110083 
164 Business Superbrands 2019. Czech Superbrands [online]. [cit. 2021-4-29]. Dostupné z: 

https://www.czechsuperbrands.com/superbrands.php?k=20&id=583&ev=0 
165 ICCA captures record number of international association meetings taking place in 2015. ICCA: 

International Congress and Convention Association [online]. 17. 5. 2016 [cit. 2021-4-29]. Dostupné z: 

https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=6036 
166 ICCA announces all-time record number of association meetings in 2016. ICCA: International 
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Praha umístila na 10. místě nejnavštěvovanější kongresové destinace v Evropě. Po 

procesu rebrandingu se pak umístila v roce 2017167 na 9. místě a v letech 2018168 a 2019169 

na 8. místě. Z uvedených dat lze konstatovat, že KCP má v mezinárodním srovnání dobré 

vyhlídky potenciálního růstu v oblasti kongresového turismu. Praha se pozvolna stává 

žádanější destinací. Bylo by však asi velice ambiciózní považovat za jeden z hlavních 

důvodů úspěchu rebranding KCP provedený v roce 2017. Domnívám se však, že 

provedený rebranding byl pro KCP nezbytný a společnosti prospěl. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat proces rebrandingu KCP v roce 2017 a 

zhodnotit, zdali byl tento proces proveden v pravý čas, správně a úspěšně. Druhořadým 

cílem bylo také popsat a zhodnotit komunikační a marketingové aktivity KCP, a to jak 

ty, které měly podpořit samotný proces rebrandingu, tak ty, které probíhaly 

v následujících letech. 

 

První část bakalářské práce rozebírala teoretickou stránku brandingu, rebrandingu 

a dalších příbuzných teorií. Jedná se o komplexní problematiku, na jejímž úspěšném 

provedení závisí prosperita firmy. Bylo zde uvedeno, jak správně budovat hodnotu 

brandu, jak vybrat vhodné prvky brandu nebo jak umístit brand v mysli zákazníka. 

Teoretická část také popisovala, kdy je potřeba změnit identitu brandu a jak v tomto 

procesu postupovat. V této části byly z hlediska odborné literatury popsány nástroje 

marketingové komunikace, které KCP v rámci své vlastní propagace používá. 

 

Následně byla popsána historie společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. od 

svého založení až po současnost. Seznámení s minulostí budovy bylo nezbytné, aby byl 

proces rebrandingu vysvětlen v souvislostech. Dále byl v práci také popsán vývoj 

korporátní identity v závislosti na historickém vývoji. Díky tomuto pohledu zároveň lze 

pochopit, jaké asociace si ke KCP vytváří zákazníci a široká veřejnost. 

 

Další kapitola popisovala proces rebrandingu KCP, novou korporátní identitu a 

v neposlední řadě také nástroje marketingové komunikace, pomocí kterých byl 

rebranding podpořen. Popsáno je zde i načasování procesu rebrandingu. Společnost 

Kongresové centrum Praha, a.s. společně se změnou identity provedla rozsáhlou 

rekonstrukci a modernizaci budovy, aby tyto změny mohla poté poprvé prezentovat na 

kongresu ICCA, který pořádala. V práci pak byly prezentovány konkrétní prvky nové 

korporátní identity a společně s komunikační aktivitou vytvořily podklady pro finální 

analýzu a zhodnocení procesu. V rámci tohoto finálního hodnocení byla vyzdvihnuta 

komunikace KCP směrem k mezinárodní klientele, správné načasování procesu i způsob 

provedení změny korporátní identity. Společnosti byla však zároveň vyčtena nepříliš 

aktivní komunikace nové identity směrem k široké veřejnosti a byla zpochybněna 

smysluplnost některých nových prvků brandu. 
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Tato práce popisuje změnu korporátní identity Kongresového centra Praha, a.s. 

v roce 2017. Rebranding byl uskutečněn společně s rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací 

budovy, na kterou měla nová identita poukazovat. Díky tomuto procesu se podařilo 

společnosti rozšířit povědomí o svém brandu, přilákat nové zákazníky a posunout KCP 

na špičku evropské kongresové turistiky. Proces rebrandingu pomohl KCP ve vzestupu 

na trhu kongresové turistiky a lze ho považovat za úspěšný.  
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Summary 

The aim of this thesis was to describe the rebranding process of Prague Congress 

Center in 2017 and to evaluate whether this process was carried out at the right time, 

correctly and successfully. The secondary objective was to describe and review the 

communication and marketing activities of the Prague Congress Center, specifically the 

activities that supported the rebranding process itself and those that took place in the 

following years. 

 

The first part of the bachelor thesis discussed the theoretical side of branding, 

rebranding and other related theories. This is a complex issue. The prosperity of the 

company depends on the successful implementation of the brand identity. This part was 

focused on topics related to proper building of the brand equity, the choice of the 

appropriate elements of the brand or the strategy of placing a brand in the mind of the 

customer. The theoretical part also describes when and why is the change of a corporate 

identity a great alternative and how to proceed in this process. Furthermore, the tools of 

marketing communication used by PCC were described and explained based on academic 

literature. 

 

Subsequently, the history of Prague Congress Centre was described since the 

foundation of the company until now. It was necessary to understand the company's past 

to explain the rebranding process in context. The thesis also described the development 

of corporate identity within the building's history. Thanks to this perspective, it is also 

possible to understand what associations the customers and the public have with PCC. 

 

The next chapter describes the rebranding process of the Prague Congress Center, 

the new corporate identity and the marketing communication tools that were used to 

support the rebranding. The timing of the rebranding process is also described here. The 

company Prague Congress Centre underwent an extensive reconstruction and 

modernization together with the change of identity. Those changes were then presented 

to the public at the ICCA congress organized by PCC. The new specific brand elements 

and the new corporate identity were present in this thesis together with the communication 

activity, which created the basis for the final analysis and evaluation of the process. As 

part of this final evaluation, PCC's communication towards the international customers, 
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the correct timing of the process and the method of changing the corporate identity were 

found as satisfactory. However, during the evaluation the company was also blamed for 

not being active enough in the communication towards the public. Some of the new brand 

elements were also considered to be poorly designed. 

 

This thesis describes the change of the corporate identity of Prague Congress 

Center in 2017. The rebranding was carried out together with an extensive reconstruction 

and modernization of the building, that was supposed to be promoted by the new identity. 

Thanks to this process, the company managed to expand awareness of its brand, attract 

new customers and get PCC to the top of European congress tourism. The rebranding 

process helped Prague Congress Center to rise in the congress tourism market and overall 

can be considered successful. 
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Příloha č. 5: Rozhovor s Lenkou Žlebkovou 

Rebranding Kongresového centra Praha 

Rozhovor: Lenka Žlebková 

Forma rozhovoru: Emailová korespondence 

Datum: 27. 4. 2021 

 

1. Komunikovali jste s obchodními partnery před rebrandingem, zjišťovali 

jste jejich zpětnou vazbu na změnu identity? 

 

Ano, dělalo se několik průzkumů s našimi největšími obchodními partnery, například 

s Guarantem a C-IN, jak vnímají KCP, s čím jsou spokojeni, s čím nikoliv.  Po 

vytendrování dodavatele nové identity se pak i dvě varianty loga posílali k hodnocení 

jak našim zaměstnancům, tak obchodním partnerům i širší veřejnosti, aby se vyjádřili, 

které logo nejlépe vystihuje KCP a je dominantnější/čitelnější v konkurenci jiných log, 

se kterými se bude používat, jako například loga PRAHA, Prague Convention Bureau 

nebo Czechtourism. 

 

2. Proběhla před rebrandingem analýza společnosti nebo výzkum trhu 

uskutečněný z důvodu plánované změny identity? 

 

Výzkum trhu byl proveden, jak jsem již zmiňovala v předchozí otázce. Zkoumali jsme 

také názory klientů na KCP v kontextu potenciálních investic do digitálních a 

inovativních řešení. Z toho vyplynulo, že nová identita musí být dobře použitelná pro 

navigační systém. Také jsme si provedli analýzu, jaké všechny marketingové materiály 

s logem existují, co se bude muset rebrandovat, kolik máme ve skladu materiálů se 

starým logem a kolik nás rebranding bude stát. 

 

3. Spolupracujete s některými mediálními domy pravidelně? 

 

Spolupracujeme pravidelně s oborovými médii českými i zahraničními a pak s 

ekonomickými médii jako Hospodářské noviny nebo E15. Na tuto spolupráci jsme si 

vytendrovali PR agenturu AMI. 
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4. Využilo KCP jakýkoli typ inzerce (tisk, online média, outdoor reklama) 

k propagaci nové korporátní identity? 

 

Ne, inzerci na samotnou propagaci nové identity jsme nevyužili. Využili jsme 

zejména propagace formou PR, například vydáním tiskové zprávy nebo také zařazením 

změny identity do prezentací pro naše obchodní partnery. 

 

5. Sponzoruje KCP nějaké akce? 

 

Čistý peněžní sponzoring zatím KCP nevyužívá, byl schválen pro rok 2020 nicméně 

z důvodu pandemie Covid-19 nebyl realizováno. Přesto KCP podporuje několik 

charitativních akcí formou partnerství/barteru, kdy poskytuje například pronájem sálu 

zdarma. Podporované organizace jsou Nadace Jedličkova ústavu a konkrétní 

charitativní projekty, pro které hlasovali v loňském roce i zaměstnanci. 

 

6. Používáte v rámci komunikace přímý marketing? 

 

V rámci obchodní komunikace samozřejmě ano, je to hlavní práce obchodního 

oddělení. Klientům, kteří nám v souladu s GDPR dali souhlas, rozesíláme jak náš 

firemní časopis (2x do roka), tak také 1x za 3 měsíce online mailing. To jak klientů 

přímým kongresovým, konferenčním klientům tak také agenturám, které u nás 

pořádají kulturní a společenské akce nebo agenturám, které u nás pořádají 

konference pro finální klienty (tedy všem klientům, kteří nám dali souhlas se 

zasíláním marketingových sdělení). Zasílají se jim pak také pozvánky na klientské 

marketingové akce. 

 


