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Abstrakt 

 

Název: Vnímané archetypy značek týmů Formule 1 

 

Cíle:    Hlavním cílem této práce je zjistit, jakým archetypům řadí fanoušci 

formule 1 v Česku a na Slovensku všech 10 týmů ročníku 2021.  

 

Metody:    Stěžejní součástí bakalářské práce byl marketingový výzkum vnímání 

značek týmů Mistrovství světa vozů formule 1 ročníku 2021, při kterém 

bylo použito elektronické dotazování. Teoretická část vychází zejména 

z analýzy dostupné literatury o teorii archetypů a formule 1. V analytické 

části této práce bylo využito projektivních technik, konkrétně metody 

vizualizace a personifikace. 

      

Výsledky:  Týmy, které jsou v současné formuli 1 úspěšné, kombinují archetyp 

Hrdiny s druhým výrazným archetypem. Ostatní týmy s výjimkou Haasu 

mají pouze mírně výrazný archetyp nebo vyrovnaný poměr několika 

archetypů zároveň. 

 

Klíčová slova: motorsport, branding, fanoušci 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Brand archetypes perception of Formula One teams 

 

Objectives: Main aim of this thesis is to find out which Formula One teams brand 

archetypes are perceived by Formula One fans of Czechia and Slovakia. 

 

Methods:  During research of teams’ brand archetypes of 2021 Formula One World 

Championship was used electronic questionnaire. The theoretical part is 

based on the analysis of literature focused on brand archetypes and 

Formula One. Descriptive analysis used projective techniques, specifically 

visualization and personification. 

 

Results: Present successful Formula One teams combine Hero archetype with 

second significant archetype. Other teams’ archetypes with exemption of 

Haas have only tiny advantage or balanced ratio of archetypes. 

 

Keywords:  motorsport, branding, fans 
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1  ÚVOD 

Již od počátku 20. století se po celém světě pořádají automobilové závody zvané 

Grand Prix. Ty by se jen obtížně staly populárními bez nadšenců, kteří tyto podniky se 

zaujetím sledovali. Tak vznikli první fanoušci, kteří svou vášeň této motoristické 

disciplíny začali předávat z generace na generaci. Závody Grand Prix se začaly stávat čím 

dál známějšími, věhlasnějšími, vyhledávanějšími a sledovanějšími. Fanoušci začali mít 

své oblíbené jezdce, týmy i závodní okruhy.  

Významné Grand Prix tehdejší doby se v roce 1950 na popud mezinárodní 

automobilové federace FIA spojily v mistrovství světa vozů formule 1. Oblíbenost a 

popularita formule 1 mezi širokou veřejností se zvýšili díky vysílání přímých přenosů 

závodů na televizních obrazovkách. Fanoušci již nemuseli získávat informace pouze 

z novinových článků, fotografií či vyprávění zúčastněných. Dnes rozvojem internetu a 

sociálních sítí mohou fanoušci získávat nové informace, fotografie a videa z kolotoče 

mistrovství světa i několikrát za den. Současná formule 1 získává na popularitě i díky 

seriálu Drive to Survive na platformě Netflix. 

Týmy formule 1 jsou samy o sobě velkými značkami. Ty nejznámější z nich jsou 

synonymem pro celou F1 a jen velmi těžko si lze ji bez nich představit. Každý z týmů je 

nositelem určitých vlastností, hodnot a znaků, které nelze vědomě popsat. Souhrnně by 

se dalo říci, že každý tým je určitým způsobem charakteristický. Tyto znaky nalézáme 

kdekoli – v kultuře, literatuře i marketingu už od dob starověku. Jedná se o pravzory, 

které nazýváme jako archetypy.  

Samotní fanoušci mnohdy volí svůj oblíbený tým bez jakéhokoli důvodu, toto 

rozhodnutí vychází čistě z jejich podvědomí. Může to být charakteristická barva týmu, 

jeho příběh, vystupování na veřejnosti či další atributy, které ovlivňují jejich vnímání. 

V současném digitálním světě je velmi důležitá i prezentace týmů na digitálních 

platformách a sociálních sítích, kde jsou stáje formule 1 sledovány miliony fanoušků po 

celém světě. Každý z 10 týmů současného startovního pole mistrovství světa je svým 

způsobem originální a od zbylých stájí se liší svými vlastnostmi, pověstí a zkušenostmi. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jak fanoušci F1 v Česku (a na Slovensku) vnímají 

týmy formule 1 a k jakým archetypům je fanoušci sami řadí.  

Mezi dílčí úkoly práce patří 

• Nastudování teoretických základů z odborné literatury a následné 

vysvětlení pojmů nezbytných k vypracování teoretické části práce – jako 

„archetyp“, „image značky ve vazbě na archetypy“, „formule 1“.  

• Konstrukce a distribuce dotazníku a následný sběr, analýza a zpracování 

dat. 

• Zpracování výsledků každého z týmů a jejich porovnání s ostatními týmy. 

• Porovnání rozdílů mezi jednotlivými skupinami respondentů. 

• Zasazení všech 10 týmů formule 1 do archetypálního diagramu. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Archetypy 

Archetypy se dají chápat jako představy v mysli každého člověka. Pojem archetyp 

byl převzat z antických spisů a intenzivněji se jimi začal věnovat švýcarský 

psychoterapeut profesor Carl Gustav Jung v první polovině 20. století, při své práci o 

teorii nevědomí člověka.  

Archetypy mají velmi dlouhou historii – jejich prvopočátky se dají najít již 

v mytologii či dětských pohádkách. Většina hlavních postav v těchto příbězích je 

nositelem nějakého archetypu. Ty se nedají nijak vědomě popsat, jelikož jsou přítomny 

pouze v nevědomí a dají se „opsat“ pomocí symbolů a příběhů. Dále se objevují v umění 

či se s nimi můžeme setkat v našich snech (Lisý, 2018). Marková a Pearsonová (2012, s. 

24) dodávají, že: „archetypální obrazy signalizují naplnění základních lidských potřeb a 

motivací a uvolňují hluboko uložené emoce a touhy“. 

Na Jungův model archetypů navazují autorky Margaret Marková a Carol 

Pearsonová (2012), které ve své knize Hrdina nebo Psanec (v originálu The Hero and The 

Outlaw) ukázaly, že se archetypy dají využít i v brand managementu – v komunikaci 

značky vůči veřejnosti díky symbolům. Tyto autorky dodávají, že: „archetypy jsou 

srdcem značky, protože nesou význam, díky němuž zákazníci vnímají výrobek, jako by byl 

svým způsobem živý“ (Mark a Pearson, 2012, s. 31). Archetypy jsou v brand 

managementu představami v zákazníkovy mysli, se kterými se dokáže ztotožnit 

(Rostecký, 2015). 

Přestože jsou archetypy univerzální, jejich obsah se mírně mění v závislosti na 

kultuře. Jinak jsou archetypy vnímány ve Spojených státech amerických, Jižní Americe, 

Evropě či Asii. 

Archetypy výrazně promluvily i do hollywoodských „trháků“, kde mnoho 

významných (hlavních) postav jsou nositeli určitého archetypu. Scénáristé těchto filmů 

se snaží o to, aby si divák vytvořil pouto k postavě a prožíval příběh společně s oblíbenou 

postavou intenzivněji (Houraghan, 2018). 
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Tabulka 1: Přehled archetypů 

Archetypy a jejich hlavní funkce v životě lidí 

Archetyp Pomáhá lidem Příklad značky 

Tvůrce Vytvářet něco nového LEGO, Adobe 

Pečovatel Starat se o druhé Johnson & Johnson, 

Pampers 

Vládce Řídit Microsoft, Mercedes-Benz 

Klaun Mít se dobře Old Spice, Pepsi 

Jeden z nás Být v pohodě Volkswagen, Ikea 

Milenec Nalézat a dávat lásku Chanel, Alfa Romeo 

Hrdina Chovat se odvážně Nike, Marlboro 

Psanec Porušovat pravidla Harley Davidson, Virgin 

Kouzelník Vytvářet proměnu Disney, MasterCard 

Neviňátko Uchovávat nebo 

obnovovat víru 

Coca-Cola, Dove 

Objevitel Uchovávat si nezávislost Starbucks, Jeep 

Mudrc Pochopit svůj věk Google, Audi 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, na základě Mark a Pearson (2012, s. 24) 

Marková a Pearsonová (2012, s. 25-28) ve své práci o archetypech krom Junga 

navázaly mimo jiné i na Teorie motivace Abrahama Maslowa a dalších autorů a rozdělily 

čtyři hlavní lidské touhy na 2 osy: na sounáležitost x nezávislost a stabilitu x mistrovství 

(viz obrázek 1). Dále autorky dělí 12 archetypů mezi tyto 4 potřeby podle významu pro 

naplnění těchto potřeb (viz tabulka č. 2) 

Obrázek 1: Hlavní lidské touhy dle teorie motivace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, na základě Mark a Pearson (2012, s. 25) 

 



 

13 

Tabulka 2: Archetypy a motivace 

Archetypy a motivace 

Motivace: 
Stabilita a 

kontrola 

Sounáležitost 

a potěšení 

Risk a 

mistrovství 

Nezávislost a 

sebenaplnění 

Archetyp 

Tvůrce, 

Pečovatel a 

Vládce 

Klaun, Jeden 

z nás, 

Milenec 

Hrdina, 

Psanec, 

Kouzelník 

Neviňátko, 

Objevitel, 

Mudrc 

Obavy zákazníka 

Finanční krach, 

nemoc, 

neřízený chaos 

Vyhnanství, 

osiření, 

opuštěnost, 

pohlcení 

Nevýkonnost, 

impotence, 

bezmocnost 

Chycení do 

pasti, 

zaprodanost, 

prázdnota 

Pomáhá lidem 
Cítit se v 

bezpečí 

Milovat či 

být součástí 

komunity 

Dosáhnout 

mistrovství 

Nalézt štěstí 

(radost) 

Skupina/Kvadrant Dát světu řád 
Žádný člověk 

není ostrov 

Zanechat ve 

světě svou 

stopu 

Touha po 

ráji 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, na základě Mark a Pearson (2012, s. 26) 

Pokud vyjdeme této tabulky, 12 archetypů autorky (2012) rozdělily do 4 skupin 

(podle dotazníku od Plan2Brand (2018) se nazývají jako kvadranty), které nazvaly jako: 

Touha po ráji (v případě archetypů Neviňátko, Objevitel a Mudrc) – ve výsečovém grafu 

(obrázku č.2) znázorněné modrou barvou, Zanechat ve světě svou stopu (u archetypů 

Hrdina, Psanec či Kouzelník) – ve výsečovém grafu znázorněné žlutou barvou, Žádný 

člověk není ostrov (archetypy Jeden z nás, Milenec a Klaun) – ve výsečovém grafu 

znázorněné červenou barvou a Dát světu řád (archetypy Pečovatel, Tvůrce a Vládce) – 

ve výsečovém grafu znázorněné zelenou barvou. 

Podle Houraghana (2018) je důležité, aby se od sebe společnosti lišily. A proto se 

používá archetypální mix, který kombinuje více archetypů, avšak ten hlavní (core 

archetyp) by měl představovat minimálně 70% identity značky. Tento archetyp by měl 

nejlépe vyjádřit hodnotu, poslání a vizi firmy. Zbytek představuje část, která zbývá na 

diferenciaci značek (tzv. influencer archetyp). Pokud je to nutné, je potřeba zde být 

nápaditý. 
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Rozvíjející firmy mají v každém kvadrantu alespoň jeden aktivní archetyp, což 

pomáhá firmám:  

a) najít jejich jedinečné poslání (individualita) 

b) vytvářet pocit sounáležitosti 

c) plnit úkoly (zvládnutí práce) 

d) vytvářet pevné struktury (stabilita) (Mark a Pearson, 2012, s. 48), 

avšak identita značky se nejlépe vytváří použitím jednoho (hlavního) archetypu.  

Pokud spojíme všech 12 archetypů s 2 osami teorie potřeb a 4 kvadranty 

archetypů, vznikne následující obrázek. 

Obrázek 2: Pozice archetypů v závislosti na teorii potřeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, na základě Mark a Pearson (2012, s. 26) 

3.1.1  Touha po ráji 

Archetypy kvadrantu Touhy po ráji – Neviňátka, Mudrce a Objevitele představují 

odlišné strategie pro naplnění života. Neviňátko žije v ráji teď a tady, zatímco Objevitel 

může své štěstí hledat po mnoho let, jelikož je na cestě objevení sebe sama. Žene jej pocit, 

že nikam nepatří. Naopak Mudrc tvrdí, že štěstí je výsledkem vzdělání, které je klíčem 
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k dosažení nezávislosti a naplnění. Tyto tři archetypy kladou důraz na sebe sama a svou 

nezávislost staví nad sounáležitost (Mark a Pearson, 2012, s. 53-56). 

3.1.1.1  Neviňátko 

Hlavní touhou Neviňátka je podle Markové a Pearsonové (2012, s. 58) prožívat 

ráj na zemi, s cílem být šťastný. Neviňátka se snaží dělat věci správně a jejím darem je 

víra a optimismus. To, čeho se nejvíce obávají, je chyba či špatné rozhodnutí, která vedou 

k trestu. 

Lidé, kteří mají tento archetyp v oblibě, se dají označit za snílky či naivy. Touží 

po dokonalém životě – ideální rodině, dětech, partnerovi, perfektní práci a krásném 

domovu. „Neviňátko touží po míru, jednoduchosti, přirozenosti, a především po tom, aby 

některé věci trvaly věčně“ (Mark a Pearson, 2012, s. 63). Neviňátka slibují, že život může 

být rájem. Touží po dobrotě a preferují morální chování nad nemorálním a dobrotě před 

chamtivostí. 

Známým a úspěšným příkladem Neviňátka je postava Forresta Gumpa, který přes 

všechny své útrapy dokázal díky své víře, optimismu, vytrvalosti a čisté duši dosáhnout 

svého ráje s Jenny a následně i s Forrestem juniorem. 

Značky, které archetyp Neviňátka využívají, jsou zejména spjaty se základními 

hodnotami, zdravím a také často navazují na dlouhou tradici. Mezi společnosti typu 

Neviňátko patří zejména menší obchody a rodinné firmy. Největší důraz kladou na 

loajalitu, jistotu a předvídatelnost.  

Mnohé výše uvedené vlastnosti představuje firma McDonald’s. Ta začala jako 

rodinná firma, zákazník od ní očekává stálý sortiment a díky vstřícnosti vůči rodinám a 

dětem je variací na skvělé místo k životu (Happy Meal, hračky či postava Ronalda 

McDonalda). Slavné oblouky znázorňující písmeno M zase mohou v zákazníkovi vyvolat 

pocit, že může vzniknout ráj na zemi za předpokladu dodržování Desatera. McDonald’s 

rovněž drží dlouholeté partnerství s dalším představitelem Neviňátka – firmou Coca-

Cola, avšak Houraghan (2018) řadí Coca-Colu mezi Kouzelníky. 

Do pozice Neviňátka se staví i značky působící v odvětví péče o tělo jako Johnson 

and Johnson či Dove. Tyto značky často používají symbol malého dítěte. V Česku jedná 

o značku Rajec či Toma Natura, které odkazují na prvky čistoty a přírody. Podle van 

Tilburga (2020) tento archetyp v automobilovém průmyslu využívá francouzský Peugeot.  
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Marková a Pearsonová (2012) dodávají jako Neviňátko vůz Volkswagen Brouk 

(Beetle), který se odlišil od ostatních automobilů tehdejší doby svými malými rozměry a 

líbivým vzhledem. Ten vzbudil rozruch zejména na americkém trhu, kde tehdy 

převažovaly americké „bouráky“ (muscle car) s obrovskou spotřebou a velkými rozměry. 

Tento vůz se dočkal i dvou novodobých reinkarnací, které navázaly na původní Brouk.  

3.1.1.2  Objevitel 

Objevitel se vydává na cestu sebepoznání prostřednictvím prozkoumávání světa. 

Rád objevuje a zkouší nové věci. Jeho touhy pohání nespokojenost, neklid a nuda. Velmi 

rád putuje přírodou, osamocen, bez plánu a touží po svobodě a jedinečnosti. Lze o něm 

mluvit také jako o dobrodruhovi či tulákovi. Dalo by se říci, že Objevitel jde tam, kam 

volá jeho srdce. 

Kromě svobody také Objevitel touží po lepším, dobrodružnějším životě. Hledá 

seberealizaci a naplnění. Chce být nezávislý, mít reálné ambice a být sám k sobě naprosto 

upřímný. To, čeho se obává, je nicota a vnitřní prázdnota. Cestu ke štěstí hledá pomocí 

hledání a nových zážitků, uniká z nudy a stereotypu. Měl by si dát pozor na bloumání bez 

konce (Mark a Pearson, 2012, s. 74). 

Co se týče firem, které vyznávají archetyp Objevitele, bývají menší, nemají 

mnoho pravidel, mají flexibilní pracovní dobu. Pracovníci mohou svou práci vykonávat 

v mnohých případech i doma na tzv. home office a v místě pracoviště mohou nosit 

libovolné oblečení. Očekává se, že zaměstnanci mají dostatek znalostí a zkušeností, tak 

aby mohli pracovat co nejvíce nezávisle. Organizační struktury těchto firem bývají 

volnější, než bývá obvyklé. Avšak nesmí být příliš volné z důvodu, aby nevznikla ve 

společnosti anarchie. Marková a Pearsonová (2012) to pojmenovaly jako objevitelskou 

firemní kulturu. Pracovnici na nižších pozicích mohou své návrhy podávat přímo 

vrcholnému managementu. Tyto firmy rovněž kladou důraz na schopnost pružně reagovat 

na nové příležitosti, proto upravují své výrobky a služby. Díky tomu v těchto 

organizacích často vznikají přelomová díla (Mark a Pearson, 2012, s. 83,84 a 86). 

Jedním z nejvýznamnějších zástupců Objevitele je firma Starbucks. Ta skloubila 

příběh lodi (symbol putování, objevování) Starbuck z knihy o Moby Dickovi s moderní 

kavárnou. Ta nabízí širokou škálu druhů exotických káv a příchutí, čímž podporuje 

zákazníkovu touhu po individualitě. Káva této značky je rychle a zároveň kvalitně 
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připravena v kelímku nadepsaném vaším jménem. Dalším z výrazných představitelů je 

Amazon či firmy s outdoorovým vybavením jako The North Face. 

Archetyp Objevitele v automobilovém průmyslu nacházíme zejména v segmentu 

terénních aut a nejvýznamnějšími značkami jsou Land Rover a Jeep (van Tilburg, 2020). 

Ford pojmenoval jeden z modelů své nabídky terénních vozů jako Explorer (česky 

Průzkumník či Objevitel) (Mark a Pearson, 2012, s 74). 

3.1.1.3  Mudrc 

Mudrci věří v to, že svět bude lepším místem díky zkušenostem a znalostem. 

Vědomě hledají informace a nabývají nové znalosti. Hlavní touhou Mudrců je objevit 

pravdu prostřednictvím inteligence, moudrosti a analýzy. Významnými představiteli 

tohoto archetypu jsou vědci, doktoři, učitelé či světoznámé univerzity (např. oxfordská či 

americké univerzity Ivy League). Autorky Marková a Pearsonová (2012) uvádějí, že se 

Mudrcové dají nazvat i jako filosofové, vizionáři či mentoři. V posledním století se obraz 

Mudrce, jakožto informátora, výrazně proměnil: od zpráv v novinách, přes televizní 

vysílání až po současnost, které vévodí internet a sociální sítě.  

Firmy, které archetyp Mudrce představují, si zakládají na principu soustavného 

vzdělávání. Mají velmi často decentralizovanou strukturu, zaměstnanci pracují velmi 

často samostatně, bez časového rozvrhu a očekává se, že zaměstnanci ví, co dělat. 

Houraghan (2018) uvádí, že mezi Mudrce patří například internetové vyhledávače jako 

Google a Seznam či zpravodajské televizní stanice jako BBC či CNN, které jsou zdrojem 

vědomostí a znalostí.  

Archetyp Mudrce v automobilovém průmyslu zaujímá Audi, které používá slogan 

„Náskok díky technice“ díky zkušenostem při vývoji pohonu všech 4 kol nazvaným po 

prvním vozu jako „quattro“ (van Tilburg, 2020). Avšak Petr Cahlík (2021) řadí Audi mezi 

Tvůrce.  

3.1.2  Zanechat ve světě svou stopu 

Zástupci kvadrantu Zanechat ve světě svou stopu se objevují v kultuře již od 

nepaměti. Jedná se o zejména o protagonisty slavných příběhů a bájí. Ti překonávají 

překážky a výzvy či mění sny v realitu. Není pro ně nic nemožné či boří mýty a zavedené 

pořádky.  
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Archetypy tohoto kvadrantu jsou Hrdina, Psanec a Kouzelník. Podle Markové a 

Pearsonové (2012) se tyto archetypy zaměřují na postoje a činy spotřebitelů, které 

souvisejí i se změnou světa. Do těchto archetypů se identifikují ty značky, které mají 

velký vliv na své okolí (Mark a Pearson, 2012, s. 99-102). Podle obrázků 1 a 2 tyto 

archetypy upřednostňují mistrovství před stabilitou. 

3.1.2.1  Hrdina 

Hrdina chce dosáhnout něčeho, co pomůže druhým, nebo dokonce změní celý svět 

a udělá z něj lepší místo. Ve svém jednání se snaží jednat nebojácně a odvážně, bojuje 

s výzvami a nástrahami všeho druhu a dělá obtížná rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou 

být malá i velká. Hrdinové se mohou objevit kdekoliv a kdykoliv: ať už je to mladík 

pomáhající stařence přejít silnici či astronaut, který je idolem milionů chlapců i dívek 

celého světa.  

Hrdinové se obávají se neúspěchu, slabosti či zranitelnosti, podobně jako když 

pan Úžasňák v The Incredibles (2004) prohlásil: „Já nejsem dost silný“ když se 

neúspěšně vypořádával s protivníkem a zároveň chránil svou rodinu. Velmi často o 

Hrdinech mluvíme jako o bojovnících, zachráncích nebo idolech. Jejich nástrahou mohou 

být činy, které z nich udělají padouchy, přestože si sami myslí, že dělají hrdinský čin 

(Mark a Pearson, 2012, s. 103-106). 

Mezi Hrdiny se řadí firma Nike, která ve svém sloganu „Prostě to udělej“ (Just 

do it) používá jeden z hrdinských činů – odvahu jej vykonat. Mnozí elitní sportovci (muži 

i ženy), kteří jsou v očích veřejnosti hrdiny a idoly, propagují tuto značku prostřednictvím 

sponzoringu a reklam. Tuto firmu zviditelnili zejména Michael Jordan, Tiger Woods, 

Lance Armstrong či tenisté Roger Federer a Rafael Nadal, kteří všichni mají (či měli) 

v portfoliu této sportovní firmy svou vlastní řadu oblečení. Nike tímto komunikuje to, že 

i ti, kteří používají její výrobky, se mohou cítit stejně jako tyto zmíněné hvězdy. Avšak i 

tato firma se v průběhu let potýkala s kritikou a skandály, podobně jako její sportovci, 

zejména Woods a Armstrong (Mark a Pearson, 2012, s. 106-108).  

Organizace archetypu Hrdiny směřují k významným cílům. Ve formuli 1 to jsou 

vítězství a tituly jakožto hodnocení úspešnosti. Standardy těchto organizací jsou vysoké 

a je očekáváno maximální úsilí, nasazení a výkon jednotlivých pracovníků. Odměnou pro 

pracovníky je úspěch týmu, jestliže pracovník (v F1 se jedná zejména o mechaniky a 

inženýry) selže, je v tomto vysoce konkurenčním prostředí nahrazen. 
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V posledním půlstoletí mnoho značek, které představují archetyp Hrdiny. Jedním 

z nich jsou například Marlboro Man stejnojmenné tabákové společnosti či kurýrní služba 

FedEx, která zaručovala dodání přes noc za jakýchkoli okolností. Na přelomu 20. a 21. 

století se začal prosazovat nový typ Hrdiny – videoherní postavy. 

Archetyp Hrdiny používají v automobilovém průmyslu nejvěhlasnější značky, 

zejména ty vyrábějící sportovní vozy. Perch (2019) a Cahlík (2021) uvádějí za příklad 

Porsche, BMW a van Tilburg (2020) sem řadí také Lamborghini. Perch (2019) dále 

dodává, že automobily BMW vyvolávají v majitelích pocit, že vlastní rychlý sportovní 

vůz, se kterým se však můžeme běžně setkat.   

Teorii archetypů v českém sportu využil v roce 2016 Český svaz házené při 

rebrandingu celé organizace, kdy byl archetyp Hrdiny použit (chf.cz, 2016).  

3.1.2.2  Psanec 

Psanci se nejčastěji pohybují mimo námi známé společenské struktury a vyznávají 

pravidla, která mnohdy boří společenská tabu. Psanci se snaží na rozdíl od Hrdiny 

vzbuzovat strach. Psanec se sám může cítit svobodný či volný, přitom pro ostatní kolem 

sebe se nemusí cítit komfortně. Psanci se narozdíl od hrdinů cítí hluboce odcizení, a to je 

důvodem proč velmi často sejdou z cesty dobra. Velmi často se pohybují ve stinných 

místech a straní se společnosti (Mark a Pearson, 2012, s. 120). 

Psanci, které známe z příběhů jsou z velké části vyobrazeni jako záporné postavy 

nebo „padouši“ například bandité jako Bonnie a Clyde či členi mafiánské rodiny (avšak 

filmová postava Kmotra se řadí mezi Vládce). Avšak ne vždy jsou Psanci zápornými 

postavami – příkladem mohou být například Robin Hood nebo Zorro, či Lorenzo Lamas 

v Odpadlíkovi. Tato revolta má mnoho různých podob – rocková hudba jako rebelská 

vzpoura, hnutí Hippies proti tehdejší americké společnosti či drsní motocykloví nadšenci 

chopperů a značky Harley-Davidson. 

Největší touhou Psanců je odveta, pomsta nebo revoluce s cílem zničit to, co 

nefunguje. Obávají se bezmoci a bezvýznamnosti a měli by si dát pozor na překročení 

hrany zákona, podobně jako se to stalo Anakinu Skywalkerovi během jeho přerodu 

v Darth Vadera. Psance můžeme nazvat i jako rebely, kteří porušují zákon, padouchy, 

podivíny či vyděděnce (Mark a Pearson, 2012, s. 120).  

Mezi automobilovými značkami archetyp Psance podle van Tilburga (2020) 

používá Mini. 
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3.1.2.3  Kouzelník 

Kouzelníci dávají lidem pocit, že nic není nemožné a zázraky se dějí. Marková a 

Pearsonová (2012) tvrdí, že hlavní touhou Kouzelníků je poznat základní zákony 

fungování světa a vesmíru s cílem uskutečňovat své sny. Pro jejich splnění musejí mít 

Kouzelníci vytvořenou vizi a zároveň velké množství strategií, jak sny zhmotnit. 

Uskutečnění zdánlivě nemožné vize je ztělesněním kouzla. Nástrahou, se kterou se musejí 

Kouzelníci vypořádávat, je manipulace s lidmi. Jejich skutky a činy mohou mít 

neočekávané negativní důsledky. O Kouzelnících můžeme mluvit v současném 

inženýrství jako o vizionářích či inovátorech (Mark a Pearson, 2012, s. 135-139).   

Mezi nejznámější představitele Kouzelníka, jakožto postavy, můžeme uvést 

Merlina, mistra Yodu, Gandalfa či Harryho Pottera. První tři jmenovaní však často bývají 

považováni také za Mudrce, kteří předávají své bohaté zkušenosti Hrdinům. Co se týče 

značek a firem sem můžeme řadit například Calgon, Disney či MasterCard. Ten ve svých 

reklamách hlásí, že díky kartě, kterou mají ve své peněžence, mají klíč k 

magickým zážitkům a momentům („Její úsměv – k nezaplacení“). Marková a Pearsonová 

(2012) zde uvádějí také firmu Sony, avšak jiní autoři jako Adamska (2021) řadí tuto firmu 

podobně jako další technologické společnosti mezi Tvůrce. Pozici Kouzelníka zaujímají 

také léčiva, která zachraňují životy. 

Podle van Tilburga (2020) je archetypem Kouzelníka firma Rolls Royce, která 

slibuje nejvyšší míru luxusu a širokou paletu výbav na míru. Pro tohoto výrobce nejsou 

náročná přání svých zákazníků nesplnitelná.  

3.1.3  Žádný člověk není ostrov 

Tento kvadrant archetypů, kam patří Jeden z nás, Klaun a Milenec, klade důraz na 

sounáležitost – touhu lidí zapadnout do společnosti a být s ní ve spojení. Symboly a 

značky těchto archetypů jsou velmi silné, protože „vyjadřují a upevňují zásadní touhu po 

oblibě, popularitě a komunikaci“ (Mark a Pearson, 2012, s. 153). 

Lidé tyto archetypy vyhledávají v případě, kdy chtějí naslouchat jiným lidem více 

než odborníkům. Jeden z nás nám říká, že bychom si měli vážit každého s kým se 

setkáme, Milenec pomáhá rozvíjet naši milostnou a smyslnou stránku. Klaun ukazuje, se 

dá žít odlehčeně a spontánně, nejen ve spěchu a stresu.  
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3.1.3.1  Klaun 

Archetyp Klauna se objevuje v příbězích od dávných časů, kdy se u královských 

dvorů pohybovali šašci a další postavy, které vesele bavily sebe i své okolí. Podobnou 

hravostí se vyznačují i malé nezbedné děti. Klauni berou život na lehkou váhu, užívají si 

jej a rádi se pohybují na místech, kde se dá snadno najít zábava – ať to je bar nebo 

sportovní hřiště. Žijí teď a tady, spontánně. Chtějí abychom nejprve konali a až později 

se starali o následky. Na rozdíl od Jednoho z nás se nebojí se nosit křiklavé, vtipné 

oblečení. Snaží se vystoupit z řady a nesplývat s okolím. 

Klauni se obávají nudy a nechtějí promarnit život. Nesnáší upjaté lidi a ty, kteří 

nemají smysl pro humor. Klauny můžeme také nazvat jako vtipálky, šašky nebo komiky. 

Mezi dnešní světoznámé komiky můžeme uvést Jaye Lena a jeho dlouholetou talkshow 

nebo anglického komika Jimmyho Carra. V Česku mezi ty nejznámější patří show Na 

stojáka či Partička.  

Klauni slibují, že běžné činnosti, které jsou zpravidla nudné, mohou být zábavné. 

Marková a Pearsonová (2012) ve své publikaci dávají za příklad firmy vyrábějící 

traktůrky na sekání trávy – Kubota a John Deere. Klauni rovněž s oblibou mění negativní 

fráze v pozitivní. Příkladem může být tvrzení televize ABC „Televize je dobrá“ (Mark a 

Pearson, 2012, s. 187).  

Do pozice Klauna se řadí zejména ty firmy, které nabízejí výrobky podporující 

zábavu. Tento archetyp narušuje tradiční způsoby myšlení a pomáhá pečovat o inovace 

ve firmách. Některé z nich mají i rekreační prostor, kde mohou zaměstnanci během 

pracovní doby odpočívat. Čím bláznivější nápad, tím lépe – kreativita u Klauna nezná 

mezí. Ten se také nebojí nových výzev, které na něj každý den čekají – pomáhá udržet 

dostatečně svěží vítr ve světě marketingu a managementu. 

Jedním z nejvýznamnějších Klaunů je Pepsi, které si díky své chytré strategii dělá 

legraci ze svého největšího konkurenta Coca-Coly a tímto způsobem na ni se snaží 

zaútočit a zaujmout prvenství na trhu limonád. Do pozice Klauna mezi automobily se 

podle van Tilburga (2020) staví značka Smart. 

3.1.3.2  Jeden z nás 

Jeden z nás se vydává za běžného, prostého člověka. Mottem Jednoho z nás je: 

„Všichni si jsou rovní“. Přestože představitel tohoto archetypu může být bohatý, chová 
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se jako běžný občan, stejně tak se obléká i mluví. Je orientován na lidi. Představitelem 

tohoto archetypu je například mimo jiné i Homer Simpson.  

 Jelikož je jedinec poháněn pocitem osamění či vyloučení, hlavní touhou archetypu 

Jeden z nás je komunikovat s ostatními a někam zapadat, být součástí skupiny. Jejich 

obavou je vyčlenění ze společnosti či ignorace ostatními. Čeho by si měli ostatní vážit je 

život bez přetvářky a upřímný, skutečný přístup – nic není umělé. Marková a Pearsonová 

(2012) uvádějí další pojmenování Jednoho z nás jako chlápek od vedle, realista či 

dělnická třída. 

Organizace Jeden z nás se distancují od elitářství, velmi často v nich fungují 

odbory. Manažeři těchto firem se nepovyšují nad pracovníky nižšího managementu a 

pevně věří ve schopnosti druhých a atmosféra ve firmách bývá přátelská. Velmi často 

tento archetyp používají pivovary jako Staropramen či Budweiser, výjimku však tvoří 

např. Bernard, ten patří mezi Psance. Jedním z nás je i IKEA.  

Automobilky, které využívají archetypu Jeden z nás se většinou zaměřují na velké 

množství (běžných) zákazníků. Podle van Tilburga (2020) to jsou například Ford, Toyota, 

Opel, Škoda či Volkswagen („Lidové vozidlo“). Marková a Pearsonová (2012) ve své 

publikaci dávají za příklad již neexistující značku koncernu General Motors, Saturn. Ta 

se výrazně odlišila od konkurence z Detroitu díky tradičním rysům venkova. GM při 

propagaci Saturnu využívalo asociaci se spolehlivými a dobrými dělníky. Pocit 

sounáležitosti upevňovala setkáními majitelů Saturnů, tzv. Saturnistů s posezením u ohně 

a dobrého jídla (Mark a Pearson, 2012, s. 163-165).  

3.1.3.3  Milenec 

Archetyp Milence je nejpřitažlivějším pro ty, kteří hledají smyslnost a jejich život 

ovládají zejména emoce a láska. Tu najdeme ve všech podobách od rodinné až po 

partnerskou a sexuální. Milenci zážitky prožívají všemi smysly a podobně tomu je i u 

konzumace jídel, alkoholických nápojů, či navázání vztahu se svým automobilem. 

Marková a Pearsonová (2012, s. 170) uvádějí, že hlavní touhou Milenců je 

„dosáhnout intimního sblížení a zakoušet smyslné potěšení“ s cílem mít vztah k lidem, 

prožitkům a milovanému okolí. Strategií Milenců je být stále fyzicky i emočně atraktivní 

– obávají se, že nebudou dostatečně přitažliví. Dále se obávají osamělosti, opuštěnosti a 

života bez lásky. Měli by si však dát pozor na ztrátu vlastní identity, pokud budou strádat. 
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Milenec se od Jednoho z nás, kde se stáváme členem společnosti, odlišuje tím, že 

se stává nejbližším přítelem. Tento navázaný vztah je výrazně hlubší a intimnější. Dalším 

rozdílem je, že Milenci vyhledávají speciálně vytvořené výrobky, limitované edice, které 

navozují pocit výjimečnosti. Jeden z nás vyhledává obyčejné, tuctové výrobky, tak aby 

zapadl. Milenec od svých výrobků očekává kvalitu kvůli požitku ze života. 

Ve firmách se Milenec, pokud se firmě daří, projevuje příjemným prostředím a 

přátelstvím mezi spolupracovníky. Ti do práce chodí slušně oblečení, aby byli 

atraktivnější a podporovali hodnoty a vize firmy. 

Typickými představiteli Milence jsou firmy zaměřené na prožití vzácných 

okamžiků, zejména se svými nejbližšími a milovanými. Tyto firmy ztělesňují vášeň, 

romantiku a sexualitu jako Victoria Secret, Chanel, Dior či Guess. Mezi muži je 

významným představitelem Milence Playboy. Největší koncentrace firem Milence je ve 

Francii a Itálii.  

Mezi Milence van Tilburg (2020) řadí Alfu Romeo a Seat (se sloganem „Auto 

emocion“) a Perch (2019) dodává firmu Jaguar. Všechny tyto značky ve svých reklamách 

kladou důraz na emoce a používají romantická pozadí (západ slunce či večer). 

3.1.4  Dát světu řád 

Archetypy kvadrantu Dát světu řád dbají na stabilitu. V dnešní době je však 

stabilita vzácnou situací v dnešním divoce se měnící době. Archetypy Tvůrce, Pečovatele 

a Vládce ji pomáhají udržet. Pečovatel vyniká svou schopnosti pomáhat druhým a stavět 

štěstí druhých před to své. Tvůrce zas vyniká svou uměleckou kreativností. Vládce na 

sebe bere zodpovědnost v případech, kdy se věci vymykají kontrole, a proto zavádí nové 

postupy a pravidla (Mark a Pearson, 2012, s. 193-195). 

3.1.4.1  Tvůrce 

Tvůrci jsou nejkreativnějším archetypem, pohání je nespoutaná mysl, mají 

potřebu vše inovovat a zhmotňovat své vize. Velmi často se realizují zejména v umění a 

architektuře. Velmi často přicházejí s převratnými nápady a vedoucí pracovníci tohoto 

archetypu často mění struktury ve firmách. Jejich cílem je dosáhnout výjimečnosti a 

distancovat se od všeho běžného, průměrného. Marková a Pearsonová (2012) uvádějí i 

další možné pojmenování Tvůrce: umělec, inovátor, vynálezce či snílek (Mark a Pearson, 

2012, s. 213-215). 
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Tvůrce je ceněný z důvodu progresivního myšlení a schopnosti rychle přicházet 

s novými nápady, které posouvají firmu i celá odvětví vpřed díky technologickému 

pokroku.  

Jednou z firem, která ztělesňuje Tvůrce je Crayola. Ta se zabývá výrobou 

výtvarných potřeb. Díky jejím výrobkům mohou děti zhmotňovat své nápady a zvyšovat 

svou kreativitu a představivost. Podle Houraghana (2018) dalšími Tvůrci jsou Lego, 

Apple (se sloganem Myslete jinak – „Think Different“) a Adobe. V článku o archetypech 

Houraghan (2018) dodává, že se archetyp Applu v průběhu let vyvinul z Psance 

(konkurence IBM) na Tvůrce. 

Marková a Pearsonová (2012) ve své práci uvádějí, že typická struktura firmy typu 

Tvůrce bývá tvořena umělci, kteří potřebují k vyjádření své kreativity volnost. Tvůrci 

dbají na kvalitu provedení a estetiku. Najdeme je v oborech jako návrhářství – design, 

umění a dalších odvětvích, které vyžadují představivost a kreativitu. Jejich výrobky ať už 

jsou nebo nejsou uměleckými díly, jsou porovnávány s uměním. Může se jednat například 

o porovnání automobilu a starodávné sochy či propojení hodinek a baletu. Tvůrci se díky 

kreativitě realizují i v současném marketingu, kde se díky kreativitě pokoušejí získat nové 

zákazníky a konkurenční výhodu (Mark a Pearson, 2012, s. 222-226).  

Archetypem Tvůrce podle van Tilburga (2020) i Markové a Pearsonové (2012) je 

automobilka Saab, která však v roce 2011 zanikla. Autorky ve své knize uvádějí reklamu 

Saabu, kde je zážitek z používání kabrioletu Saab přirovnáván k Vivaldiho Čtvero ročním 

obdobím. Avšak dále v knize připouštějí, že Saab často vystupuje i jako Vládce (Mark a 

Pearson, 2012, s. 223 a 232). 

Ačkoli je BMW považováno za archetyp Hrdina (nebo Vládce), tato značka 

tradičně již od 70. let představuje takzvaný „Art Car“ (Umělecký vůz). Jedná se o 

speciální lakování („obraz na karoserii“) od světoznámých umělců (např. Andyho 

Warhola). Některé z těchto vozů startovaly v těchto neobvyklých zbarveních i na velkých 

závodních podnicích jako 24 hodin Le Mans.  

Ve formuli 1 se speciální zbarvení objevují výjimečně, přesto v posledních letech 

v tomto ohledu došlo ke změně. V posledních letech Red Bull představil během 

předsezonních testů několik různých zbarvení, které pojmenoval jako kamufláž. Ferrari 

oslavilo netradičním zbarvením svou tisící velkou cenu v F1 během VC Toskánska 2020. 

Odlišné lakování použil i Mercedes při VC Německa 2019, kdy tímto způsobem stáj 
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oslavila své 125. výročí působení v motorsportu. McLaren pro VC Monaka 2021 zvolil 

zbarvení svého partnera Gulf Oil, které je charakteristické zejména pro vytrvalostní 

závody, zejména Le Mans.  

3.1.4.2  Pečovatel 

Pečovatelé se starají o druhé osoby více než o sebe. Jsou schopni se rozdat pro 

druhé a v krajním případě až obětovat svůj život na úkor druhých. Mají dar soucitu a 

velkorysosti vůči ostatním a snaží se je chránit před újmou. Pečovatel má blízko 

k archetypu Neviňátka. 

Nejčastěji se s Pečovatelem setkáváme v rámci rodičovství, dále také při péči o 

druhé a naši planetu. Řadíme sem mnoho povolání, které nás dennodenně ovlivňují a 

zkvalitňují naše životy. Patří sem členi integrovaného záchranného sboru, učitelé, 

údržbáři, řidiči, číšníci, pracovníci ve sociálních službách a další. Marková a Pearsonová 

(2012) definují nejdůležitější vlastnosti pro vytvoření poutavých minipříběhů: empatii, 

komunikaci, vytrvalost a důvěru. Pečovatelé mnohem radši dokládají péči viditelným 

činem než prázdnými slovy.  

Ve formuli 1 představuje Pečovatele ředitelství závodu a další postavy – ředitel 

závodů Michael Masi, stevardi FIA, Safety a Medical Car, traťoví maršálové a Medical 

Center – ti všichni jsou nezbytní pro to, aby závod proběhl hladce a s co největší mírou 

bezpečnosti.   

Archetyp Pečovatele podle Markové a Pearsonové (2012) ve firmách funguje 

odlišně. Ty se soustředí na výrobky a služby, které zkvalitňují a ulehčují naše životy. 

Nejúspěšnější Pečovatelé se snaží vyhovět veškerým požadavkům svých zákazníků a 

snaží se jím vyjít vstříc. Zároveň jsou zaměstnanci těchto firem školeni tak, aby se 

k zákazníkům chovali co nejlépe. Je podstatné, aby si zákazníci odnášeli co nejlepší 

dojem a ten předávali ostatním. Firmy Pečovatele si zakládají i na dobrém zacházení 

s vlastními zaměstnanci, kteří se jim odvděčují spolehlivou prací, která se odráží na 

výsledné spokojenosti zákazníků.   

Mezi Pečovatele Houraghan (2018) řadí organizace UNICEF a Světový fond na 

ochranu přírody WWF. 

Podle Percha (2019) a van Tilburga (2020) se mezi Pečovatele řadí Volvo díky 

svému důrazu na bezpečnost. Volvo jako vůbec první výrobce použilo ve svém vozu 

bezpečnostní pás a dětskou autosedačku. 
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3.1.4.3  Vládce 

Vládci představují moc a stabilitu. Ti se snaží předejít chaosu a berou na sebe 

zodpovědnost a iniciativu. Marková a Pearsonová (2012, s. 228) uvádějí, že se Vládci 

„chovají přirozeně autoritativně a díky tomu není problém pro ostatní je následovat“.  

Vládci mají rádi stabilní strukturu organizace s přesně definovanými pozicemi a 

jejich úkoly. Jejich klíčovým heslem je mít věci pod kontrolou. Pečlivě plánují a dodržují 

časový program. Nemají rádi změny, které jakkoli narušují kontrolu nad věcí a nenávidí, 

když jim někdo něco diktuje. Ve firmách vládne řád a disciplína, standardy jsou pevně 

nastaveny a produktivita je vysoká. Vládci se také zasazují o to, aby byli vzorem 

správného chování pro ostatní a jsou patrioty, kteří jsou hrdí na zákony a tradice své země. 

Vládci mnohdy přistupují k akvizicím a přístupu k know-how druhých firem. „Velká 

značka typu Vládce zná své partnery tak dobře, že předvídá jejich touhy“ (Mark a 

Pearson, 2012, s. 242). 

Marková a Pearsonová (2012) dávají za příklad Vládce firmu Ralph Lauren. Ta 

nabízí široký sortiment oděvů od nejluxusnějších po ležérnější, a přesto si zachovávají 

elegantnost. Díky Ralphu Laurenovi mohou i běžní lidé zakusit s jistotou, jak se cítí 

vysoce postavené osoby.  Modernějším Vládcem je Microsoft, který se díky Windowsu 

stal synonymem pro operační systémy počítače a na to navázal úspěchy se svým balíkem 

programů Office. Microsoft tak vytvořil standard operačního systému pro celé odvětví 

PC. Téměř všechny aplikace, které dnes používáme musí být kompatibilní se systémem 

Windows (Mark a Pearson, 2012, s. 235-238). Houraghan (2018) dodává jako Vládce 

postavu Kmotra. 

Mezi Vládce řadí Perch (2019) i van Tilburg (2020) značku Mercedes-Benz. Vozy 

této značky dodávají svým majitelům pocit sebevědomí a výjimečnosti. Velmi často si 

automobily Mercedes-Benz vybírají vysoce postavení manažeři bez rozdílu, zda to jsou 

limuzíny typu S nebo terénní vozy typu G. 

3.2  Image značky v návaznosti na archetypy 

Podle Markové a Pearsonové (2012) v dnešní době a moderním marketingu není 

značka pouze nositelem základních funkcí výrobku, nýbrž nese s sebou i význam a 

hodnotu té dané značky. Aby byla značka úspěšná, měli by ji manažeři správně 

komunikovat pomocí archetypů. Slavné značky samy o sobě nabývají symbolického 
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významu. Například americká značka Ivory je symbolem čistoty a nevinnosti pro matky 

s kojenci a batolaty (Mark a Pearson, 2012, s. 13 a 19). 

Petr Myšák (2014) ve svém článku o archetypech uvádí: „Značky v dnešním 

západním světě vyplňují vakuum, které po sobě zanechalo náboženství a jiné tradiční 

autority. Značky jsou nové mýty a legendy, podle kterých žijeme. Vyplňují naše touhy a 

potřeby. Pojem značky je širší. Sportovní týmy, vzdělávací, dobročinné a další instituce 

jsou samozřejmě také značky“. 

3.3  Corporate identity v návaznosti na archetypy 

Tvorba a řízení značek je jedna z nejdůležitějších úkolů firem. Značky firmy 

budují nejčastěji z důvodů, jelikož zákaznické potřeby jsou více emocionální než 

racionální. Pro zákazníka jsou důležité nehmotné vlastnosti jako jsou hodnoty a osobnost 

značky. V předmluvě knihy Hrdina nebo Psanec (2012, s. 5 a 6) podle Josefa Vojty 

značka tvoří příběh, který odpovídá na atributy, díky jimž si zákazníci vytvářejí hluboký 

vztah ke značce, který přesahuje hranice jejích fyzických vlastností. 

Firmám, kterým se nepodaří správně řídit značku, může dojít až k újmě na značce 

a hospodářském výsledku. Marková a Pearsonová (2012, s 23) dávají příklad ve firmě 

Levi’s, která díky zmateným rozhodnutím managementu, kdy svou značku prezentovala 

jako směs archetypálních identit najednou, ztratila podíl na trhu. 

3.4  Metodika archetypů v brand managementu 

 Za poslední půl století význam archetypů ve značkách výrazně vzrostl. Autorky 

Marková a Pearsonová (2012, s. 34-37) si uvědomovaly důležitosti významu archetypů 

v marketingu. Na přelomu tisíciletí chtěly důležitost podložit studií založenou na reálných 

datech. Pomohla jim studie BrandAsset Valuator (BAV), která se skládala z 75 průzkumů 

prováděných po celém světě a sledovala postoje zákazníků vůči 13 tisícům značkám. 

Marková ve spolupráci s lidmi z BrandAsset vyvinuli algoritmus, který kombinoval BAV 

a 48 atributů archetypů. Jelikož BAV je dlouhodobou studií, bylo možné provádět 

výzkum značek pravidelně, a tudíž zjišťovat proč některé značky ztrácejí svůj podíl na 

trhu, například jen díky změně vnímání archetypu firmy. 

 Společnost Plan2Brand (2018) vytvořila dotazník se 48 otázkami (4 na každý 

archetyp), který sleduje jak moc se společnost na škále 1-5 (1 – nesouhlas, 5 – naprostý 

souhlas) ztotožňuje s daným archetypem. Toto dotazování se zřejmě používá pro interní 
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účely – vnímání firmy vlastními zaměstnanci. Všechny otázky dotazníku v sobě mají 

obsaženy charakteristické znaky každého z archetypů. První otázka se zaměřuje na cíle 

organizace popsané daným archetypem, druhá na své zákazníky a okolí představující 

daný archetyp, ve třetí na podporu znaků daného archetypu a čtvrtá na celkový popis 

firmy vyjádřený daným archetypem. Po sečtení bodů ze všech otázek se poté dá metodou 

součtu snadno odvodit hlavní (core) archetyp a druhý nejdůležitější okrajový (edge nebo 

také influencer) archetyp, které získaly nejvíce bodů. 

 Česká digitální agentura BlueGhost provedla v roce 2019 výzkum zabývající se 

vhodností propojení archetypu a fontu písma. Tato agentura vytvořila 12 fiktivních postav 

(každá představovala 1 archetyp) a ke každé z nich vytvořila 6 identických vizitek 

napsaných různými fonty. Respondenti výzkumu následně přiřadili ke každé postavě 

vizitku s nejvhodnějším fontem (Pilka, 2019). 

3.5  Formule 1 

„Formule 1 je seriálem nejprestižnějších závodů konaných po celém světě a s 

největší konkurencí. Při této vrcholné zkoušce člověka a stroje si své síly měří 

nejtalentovanější jezdci s technicky nejvyspělejšími automobily při soubojích kolo na kolo 

ve všech koutech světa. Cílem je dosáhnout v každém závodě co nejvyššího počtu bodů a 

na konci sezony získat mistrovský titul“ (Hay-Nicholls, 2010, s. 11). 

„Závodní vozy se stále zdokonalují, stejně jako pravidla soutěže. Právě 

kombinace nejmodernějších technologií a odvěké lidské touhy po vítězství dělá ze závodů 

formule 1 nejpřitažlivější sport planety“ (Jones, 2005, s. 6).  

„Piloti se stávají hrdiny a idoly, vyhlášené značky vozů jednotlivých týmů mnohdy 

dokonce ovlivňují řidiče při koupi nových osobních aut. Je to ovšem cirkus, velkolepá 

show, která snese srovnání snad jen s olympijskými hrami nebo s mistrovstvím světa v 

kopané“ (Gešvantner, 2006, str. 5). 

„Drama ve vysoké rychlosti je magnetem jak pro velikány závodní dráhy, tak i pro 

miliony lidí na celém světě, kteří s respektem a s obdivem sledují každý balet roztančený 

v rychlosti 320 km/h. Neexistuje v něm žádný scénář nebo skóre – lidská chyba, 

mechanická závada nebo pouhá náhoda mohou vmžiku změnit triumf v tragédii“ (Hill, 

2012, s. 7). 
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  „Dnes je mistrovství světa obrovským hospodářským podnikem, ve kterém putují 

miliardy od sponzorů, diváků a televizních společností z jedné kapsy do druhé. Závodníci 

a jejich měření sil jsou pouze maličkým viditelným kolečkem této gigantické mašinérie“ 

(F1 Racing 09/2010, s. 72). 

3.5.1  Formule 1 a její týmy jako značky 

Ve formuli 1 se během její sedmdesátileté historie objevilo na více jak 150 týmů 

(f1-fansite.com, 2021). Od počátku historie šampionátu by se daly týmy formule 1 

rozdělit do dvou kategorií – tovární (zastoupené automobilkami) a soukromé. Situace, 

kdy automobilka odkoupí soukromý tým není neobvyklá. Mercedes-Benz po sezoně 2009 

odkoupil tehdy mistrovský tým Brawn GP s cílem vrátit tuto značku po 55 letech do F1. 

Nemilosrdná selekce v královně motorsportu vedla k tomu, že mnohé týmy svou 

činnost zanechaly, nevyjímaje ty slavné – jako byly Lotus (1954-1994 a 2012-2015) či 

Brabham (1962-1992). V současnosti nejúspěšnější tým Mercedes AMG má své kořeny 

až u týmu Tyrrell, který do formule 1 vstoupil na přelomu 60. a 70. let. 

Se vzrůstající finanční náročností celého seriálu, v posledních 20 letech do F1 

vstoupilo pouze 6 nových týmů. Dnes z nich v mistrovství světa figuruje jediný. Jestliže 

docházelo ke změnám ve startovní listině, jednalo se zejména o akvizice týmů novými 

majiteli. Společně s tímto aktem často docházelo i k následnému přejmenování dané stáje. 

Příkladem těchto změn je tzv. Team Silverstone s původním názvem Jordan. 

Tento tým byl po sezoně 2005 odkoupen a přejmenován na Midland. Po jediné sezoně 

tato stáj znovu změnila majitele a byla přejmenována na Spyker. O rok později se tato 

situace opět opakovala. V tomto případě se název na několik let změnil na Force India. 

Po opětovných finančních problémech šla stáj v roce 2018 do nucené samosprávy a 

následně byla odkoupena konsorciem vedeným Lawrencem Strollem. Od poloviny 

sezony 2018 do konce roku 2020 působila jako Racing Point. Po opětovném 

přejmenování iniciovaném Strollem tato stáj do ročníku 2021 vstoupila jako Aston 

Martin.  

Posledním týmem (myšleno novou organizaci), který do formule 1 vstoupil, je 

Haas (v roce 2016). Od roku 2017 je počet týmů ustálen na 10, kdy po sezoně 2016 

ukončila působení ve formuli 1 stáj Manor. Pro porovnání do sezony 1989 vstoupil 

rekordní počet 20 týmů. Tehdy se kvůli vysokému počtu přihlášených konaly i 

předkvalifikace, které vyřadily nejslabší týmy a jejich jezdce, kteří se následně nemohli 
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účastnit závodů (Brümmer, 2006, s. 38). Seznam týmů působících v sezoně 2021 se 

nachází v příloze 3. Zde je znázorněno celkové působení značky v F1, dále výsledky 

současné organizace, včetně předchozích názvů a na závěr výsledky současného týmu. 

Do srdcí fanoušků se nezapsaly jen velké týmy a jejich úspěchy, ale také i souboje 

Davidů jakými byli Arrows či Minardi (dnes AlphaTauri) s Goliáši jako Ferrari, McLaren 

či Williams. Do historie F1 se rovněž zapsaly pozoruhodné příběhy jako ten týmu Brawn 

GP, který vznikl po šokujícím odchodu Hondy z F1 během hospodářské krize 2008 

doslova na poslední chvíli. Tato stáj během své první a zároveň poslední sezoně dosáhla 

na oba tituly mistrů světa. Jednou z významných událostí sezony 2020 bylo vítězství 

Pierra Gaslyho v italské GP na Monze poté, co se protrápil přechozím angažmá u Red 

Bullu. Pro nástupce Minardi tak získal druhé vítězství této stáje (po Sebastianu Vettelovi). 

Bez těchto nepředvídatelných, významných událostí by formule 1 přišla o své kouzlo a 

ztratila by na přitažlivosti.  

Obrovské rozpočty a výdaje na provoz týmu, vývoj a testování velkých týmů či 

automobilek mnohdy nezaručily úspěch v královně motorsportu. Mnohým z nich 

nepřinesl ani titul (jako Honda či BMW) či dokonce ani vítězství (jako Toyota), přestože 

se těmto značkám dařilo v jiných odvětvích motoristického sportu. Globální krize v roce 

2008 donutila tyto automobilky opustit svět formule 1 (Hay-Nicholls, 2010, s. 16). 

Obdobně se v současnosti nedaří Renaultu (od sezony 2021 jako Alpine), který se již 

několik let i přes velký rozpočet nemůže přiblížit ke špici startovního pole. 

3.5.2  Popularita současné F1 v ČR a na Slovensku 

Formule 1 má po celém světe má podle Liberty Media (2019) na 733 milionů 

fanoušků a závody jsou vysílány v téměř dvou stech zemích celého světa. 

V České republice a na Slovensku drží práva na přenosy závodů F1 společnost 

AMC Central Europe a vysílá je prostřednictvím placených kanálů Sport TV (1 – tréninky 

a kvalifikace, 2 – předzávodní studio a závody a 3 – exkluzivní onboard záběry). V roce 

2020 byl dosah diváků podle společnosti Atmedia (2021) (výzkum prováděný agenturou 

Nielsen Admosphere) přibližně 600 tisíc lidí, což je méně než v roce 2019, kdy F1 

oslovila 693 tisíc diváků (atmedia, 2020). Důvodem může být dominance týmu Mercedes 

či nižší počet závodů během sezony ovlivněné pandemií COVID-19. 

Start pandemií odložené sezony 2020 se pozitivně promítl i do sledovanosti F1 v 

tuzemsku. První závod, který se konal až 5. července v rakouském Spielbergu, sledoval 
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na Sport 2 rekordní počet 186 tisíc diváků. Podíl na sledovanosti v cílové skupině mužů 

od 15 do 54 let dosáhl na 12,4 % (GPF1, 2020). Pro porovnání stejnou velkou cenu na 

americké stanici ESPN sledovalo v průměru 752 tisíc diváků (v maximu/peak to bylo 890 

tisíc). Stejně jako u přenosu Sport 2 se jednalo o divácký rekord (Hall, 2020). 

Na přelomu loňského května a června uspořádala agentura Median SK na 

Slovensku reprezentativní průzkum o formuli 1 na základě online dotazování (CAWI). 

Tento průzkum vycházel ze vzorku 500 respondentů (43 % muži a 57 % ženy), cílovou 

skupinou pro průzkum bylo rozmezí 18-79 let a rozděloval respondenty podle kvótních 

znaků: pohlaví, věk, vzdělání a počet obyvatel v místě bydliště a kraj (Mislovič, 2020).  

Z celkového počtu respondentů více jak polovina (56 %) F1 nesledovala, zbytek 

(celkem 220 respondentů) pokračoval k dalším otázkám. Ty se týkaly toho, zda má 

respondent svého oblíbeného jezdce a o kterého se jedná, dále zda má respondent svůj 

oblíbený tým a pokud odpověděl kladně uvedl, který to je. Poslední otázka se vztahovala 

k odchodu Sebastiana Vettela z Ferrari, jaký postoj k němu respondenti zaujímali a zda 

byli spokojeni s jeho náhradou v podobě Carlose Sainze juniora. Pokud byl respondent 

s náhradou nesouhlasil, sám měl možnost vybírat náhradu prostřednictvím otevřené 

otázky (Mislovič, 2020). Mezi pravidelnými diváky na Slovensku jsou zejména muži ve 

věku od 18-39 let (EisKing TV, 2020). 

Graf 1: Preference týmů dle průzkumu agentury Median SK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, na základě EisKing TV (2020). 
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K účelu této práce postačí pouze výsledky průzkumu týmů. V průzkumu Medianu 

SK se potvrdila hypotéza, že Ferrari je nejoblíbenějším týmem (s 38 %). Ferrari má 

nejvíce fanoušků mezi 30-49 lety a ti jsou rozmístěni rovnoměrně v rámci velikosti obcí 

i v rámci krajů (Mislovič, 2020). Ferrari také fandí nejvíce žen. Naopak nejméně 

fanoušků má Ferrari v nejmladší věkové skupině (EisKing TV, 2020). Shodně druhým a 

třetím nejoblíbenějším týmem jsou McLaren a Mercedes se 13 %. Mercedes má nejvíce 

fanoušků v nejmladším a nejstarším věkovém rozmezí a fanoušci obou stájí jsou zejména 

koncentrováni ve větších městech. Red Bullu na čtvrtém místě fandí 7 % respondentů, 

kteří uvedli, že se zajímají o F1. Díky oblíbenosti Kimiho Raikkonena má Alfa Romeo 

výrazné zastoupení fanoušků v nejmladší věkové kategorii (Mislovič, 2020). Z grafu je 

zřejmé to, že Haas ve výsledcích tohoto průzkumu není zaznamenán a s vysokou 

pravděpodobností má nejméně fanoušků. 

Pokud by se tento průzkum uspořádal v roce vypracování této práce (2021), ve 

stejné struktuře, tak by výsledky zřejmě byly výrazně odlišné, zejména díky přestupu 

Sebastiana Vettela k Aston Martinu a návratu oblíbence fanoušků mistra světa Fernanda 

Alonsa do F1 za stáj Alpine (do loňského roku Renault). 
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4  METODIKA PRÁCE 

 Tato kapitola je věnována rozboru metod, které byly během zpracování bakalářské 

práce použity. Před začátkem vypracovávání této bakalářské práce bylo nejprve nutné 

nastudovat odbornou literaturu a odborné články na internetu.  

Část věnovaná archetypům se opírá zejména práci autorek Margaret Mark a Carol 

S. Pearson – Hrdina nebo psanec (2012). Jejich práce je doplněná o další články 

zabývajícími se tímto tématem. Výzkumník se zaměřil zejména na ty, které se věnují 

archetypům v automobilovém průmyslu. Ten je formuli 1 velmi blízký, jelikož některé 

automobilky v F1 působí. Jednotlivé kvadranty a archetypy byly stručně popsány a 

zasazeny do kontextu společně s jejich příklady, které jsou všeobecně známé.  

Část věnovaná týmům formule 1 se opírá o publikace vlastněné výzkumníkem, 

které byly doplněny o jeho vlastní znalosti. V rámci výzkumu byla využita dostupná 

sekundární data o sledovanosti F1 v CZ/SK a ta byla porovnána s jiným geografickým 

trhem, v tomto případě se Spojenými státy americkými. Dále výzkumník v teoretické 

části použil nejaktuálnějšího dostupného výzkumu o F1 na území Česka a Slovenska 

vytvořeného slovenskou výzkumnou agenturou Median SK, který proběhl na jaře 2020. 

4.1  Metody a techniky sběru dat 

 Při kvantitativním výzkumu bylo pro získání primárních dat o vnímání archetypů 

týmů F1 zvoleno elektronické dotazování v anglickém softwaru QuestionPro. Ten dovolil 

výzkumníkovi využít interaktivní metody drag & drop (táhni a pusť). Bylo odzkoušeno i 

několik dalších programů na tvorbu dotazníků, ty však nenabízely požadované funkce.  

4.1.1  Konstrukce dotazníku 

 Při konstrukci otázek bylo stanoveno společně s vedoucím práce, že pro výzkumu 

bylo nejvhodnější použít, pokud možno interaktivní formu pokládání otázek 

respondentům, tak aby otázky byly jednoduché a srozumitelné. Pokládané otázky byly 

uzavřené – respondent nemusel nic psát, měl na výběr z předem zvolených odpovědí. 

Dotazník bylo možné vyplnit právě jednou z důvodu, aby nebyly zkresleny výsledky 

výzkumu. Operacionalizace dotazníku se nachází v příloze 1 a samotný dotazník 

v příloze 2. 

 Před samotným vyplňováním dotazníku výzkumník vytvořil průvodní dopis, ve 

kterém oslovil respondenta jakožto člena československé formulové rodiny, vysvětlil mu 
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podstatu dotazníku, uvedl orientační čas vyplňování a slíbil anonymitu respondenta. Dále 

zmínil to, že se respondent dotazuje zcela dobrovolně a na závěr výzkumník poděkoval 

za vyplnění celého dotazníku. 

U prvních dvou otázek byla použita výše zmíněná funkce drag & drop, kdy týmy 

byly řazeny od 1 do 12 podle čísel obrázků. To znamenalo, že tým, který byl nejvýše 

postavený respondent přiřadil k postavě označené číslem 1, druhý nejvýše postavený 

k číslu 2 atd. Stejným způsobem byla vyplňována i druhá otázka. U třetí otázky 

respondenti vybírali z přednastaveného výběru. Jelikož působí v F1 pouze 10 týmů, byly 

u prvních dvou otázek vytvořeny další dvě odpovědi nazvané jako „nelze přiřadit“, tak 

aby byl počet otázek shodný s počtem odpovědí.  

Celý dotazník byl veden formou tykání, jelikož výzkumník chtěl vyvolat 

v respondentech pocitu přátelství – bylo využito archetypu Jednoho z nás. Během 

dotazování nebyly archetypy pro respondenty na první pohled zřejmé. 

 Ve všech 3 otázkách byly použity projektivní techniky. První otázka použila 

metodu vizualizace, kdy respondent podle obrázku postavy (znázorňující jeden 

z archetypů) přiřazoval právě 1 tým k postavě na obrázku.  

• Baletka – Neviňátko 

• Indiana Jones – Objevitel 

• Yoda – Mudrc 

• Superman – Hrdina 

• Paul Teutul Sr. – Psanec 

• Čaroděj Mickey Mouse – Kouzelník 

• Dáma s parfémem – Milenec 

• Šašek – Klaun 

• Homer Simpson – Jeden z nás 

• Zdravotní sestra – Pečovatel 

• Kmotr – Vládce 

• Malíř – Tvůrce 

Druhá a třetí otázka využila metodu personifikace. Druhá otázka přiřazovala týmy 

k výzkumníkem vytvořeným tvrzení z teorie archetypů, kombinované s prvky z prostředí 

F1 (12 tvrzení – každé tvrzení 1 archetyp). Třetí otázka nechala respondenty přiřadit 3 
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osobnostní rysy ze 24 libovolně ke každému týmu. Ke každému archetypu byly vybrány 

2 osobnostní rysy. 

Na závěr byly vytvořeny identifikační otázky. Ty sledovaly geografické rozdělení 

na Česko a Slovensko, dále na muže/ženy a podle věku – byla použita stejná věková 

struktura jako u výzkumu agentury Median SK (15-29, 30-49, 50+). Rovněž by se dalo 

říci, že věková segmentace je podle generací X, Y a Z.  

Ke každé z otázek byla vytvořena nápověda, tak aby respondent věděl, na co se 

výzkumník v otázce dotazuje a jak má být otázka správně zodpovězena.  

Celkově byl každému týmu přiřazen daný archetyp na základě aritmetického 

průměru četností všech tří otázek. 

4.1.2  Pilotáž 

 Po sestavení dotazníku před samotným začátkem sběru dat bylo nutné provést 

pilotáž na malém počtu respondentů, zda je dotazník vhodně zvolený, otázky na sebe 

navazují, eventuálně zda má dotazník nějaké nedostatky, které by mohly negativně 

ovlivnit výsledky dotazování. 

Pilotáž dotazníku proběhla v předposledním týdnu měsíce června. Bylo osloveno 

přibližně 10 osob, jak z řad běžných fanoušků F1, tak i těch, kteří se motorsportem na 

profesní úrovni živí. Byli osloveni respondenti jak z Česka, tak i Slovenska. Polovina 

oslovených respondentů však zpětně nereagovala. Jeden respondent si stěžoval na příliš 

mnoho dotazovaných informací. Ostatní neměli žádné připomínky a potvrdili, že jej 

vyplnili bez potíží.  

Po provedení pilotáže byla druhá otázka dotazníku před distribucí upravena. Bylo 

odpuštěno od nápadu vedoucího práce vytvořit škálu 1 až 10 u každého z 12 tvrzení. Tato 

škála měla vyjadřovat míru vystižení/nevystižení daného tvrzení pro každý z týmů. Každé 

ze 12 tvrzení by pak mělo 10 výsledků od každého z týmů, tedy celkově by jich bylo 120. 

To by výrazně prodloužilo dobu vyplňování, a ještě větší množství respondentů by bylo 

odrazeno od vyplňování, a tak by dotazník nedokončilo.  

4.2  Definování cílové skupiny respondentů a určení velikosti vzorku 

 Cílovou skupinou respondentů jsou fanoušci F1 v Česku a na Slovensku, bez 

rozdílu preferovaného jezdce či týmu – záměrný vzorek. Autor se pro oba státy současně 

rozhodl z důvodu, že držitel práv F1 pro Česko a Slovensko (společnost AMC) vytváří 
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přenosy včetně předzávodního studia společně pro oba státy. Stejně tak skupiny (které by 

se daly nazvat také jako komunity), působící na Facebooku, jsou převážně propojené a 

pojmenované jako CZ/SK. 

Samotný sběr dat probíhal od 30.6. do 6.7. 2021. Dotazník si prohlédlo 1528 lidí, 

vyplňovat jej začalo 930 a dotazník jich dokončilo 169. Počet respondentů, kteří dotazník 

dokončilo je dostatečný. Výsledné procento dokončených dotazníků 18 % je však velmi 

nízké. Do výsledků byly započítány pouze dotazníky, které byly úplně vyplněny. 

4.3  Sběr dat 

 Po dokončení celého dotazníku, jeho konzultaci s vedoucím práce a jeho 

následnou pilotáží, byl dotazník distribuován na sociální sítě na přelomu června a 

července na následujících facebookových skupinách:  

• Formule 1 CZ/SK (9,4 tis. členů) 

• Formule 1 Club CZ/SK (5,9 tis. členů) 

• F1 Sport SK (5,4 tis. členů) 

• F1 Pre každého (1,2 tis. členů) 

Na Instagramu byli zkontaktováni komentátoři české (Tomáš Richtr) i slovenské 

stopy (Stevo Eisele). Oba na tento dotazník zareagovali a dali vědět „likem“.  

4.4  Zpracování a analýza dat 

 Získaná data od respondentů bylo nutné stáhnout ze stránek QuestionPro, 

následně je segmentací rozdělit podle země, věku a pohlaví. Získaná data následně 

posloužila k vypracovávání výsledků jednotlivých otázek. Ke grafickému pochopení 

výsledků četnosti osobnostních rysů bylo využito metody wordclouds. Ten na první 

pohled znázorňuje četnost výskytu respondenty zvolených odpovědí. Z důvodu nízkého 

počtu respondentů starších 50 let bylo zvoleno, že tato věková skupina je ve výsledcích 

sloučena se střední generací od 30 do 49 let. 

 Výsledky tohoto výzkumu přinesly informace o tom, jakému archetypu fanoušci 

F1 v Česku a na Slovensku přiřazují daný tým. Každému z týmů byl přiřazen právě jeden 

hlavní archetyp (core archetype). Ve výsledcích byly také zpracovány výsečové digramy 

s výsledky a použity obrázky s wordclouds u každého z týmů. Na závěr byl vytvořen 

archetypální diagramy. První s přiřazenými archetypy týmů a druhý s pozicemi týmů 

v archetypálním diagramu.  
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5  ANALYTICKÁ ČÁST 

 V analytické části této bakalářské práce se výzkumník zabýval výsledky, které 

získal z elektronického dotazování. Nejprve jsou definováni a popsáni 

Nejprve jsou vysvětleny rozdíly ve vnímání jednotlivých týmů v rámci 

segmentace respondentů, podle pohlaví, věku a země. V rámci osobnostních vlastností 

bylo využito metody wordclouds (na webové stránce wordart.com) ke grafickému 

vyjádření stěžejních vlastností jednotlivých týmů. Na závěr ke shrnutí výsledků každého 

týmu byly vytvořeny výsečové diagramy znázorňující podíly archetypů. 

5.1  Celková segmentace respondentů 

 Do výzkumu se zapojilo celkem 930 respondentů, jak je nastíněno v kapitole 4.2. 

Dotazník jich dokončilo však jen 169 a s tímto počtem výsledků bylo dále pracováno. 

Tohoto výzkumu se zúčastnilo 116 respondentů z Česka (68,6 %) a 53 ze Slovenska (32,4 

%). Tento výsledek je mírně překvapivý, ukazuje to na větší počet českých fanoušků 

formule 1 na sociálních sítích. Pro přehlednost tuto skutečnost ilustruje graficky výsečový 

graf obrázku 3 vlevo. 

 Mezi muži a ženami nalezneme výraznější rozdíl než mezi při geografické 

segmentaci respondentů. Tato skutečnost je pochopitelná z důvodu výrazně většího 

zájmu mužů o tento sport. Tohoto výzkumu zúčastnilo celkem 144 mužů a 25 žen. Pro 

přehlednost je tento poměr vyjádřen výsečovým grafem vpravo, podobně jako u 

geografického rozdělení.  

 Při segmentaci respondentů dle věku jich celkem 121 bylo mladších 30 let z toho 

107 mužů a 14 žen, 43 jich bylo ze „střední“ generace z toho 35 mužů a 8 žen a pouhých 

5 respondentů bylo starších 50 let. Potvrdilo se tedy i v tomto výzkumu, že sociální sítě 

využívají zejména mladí lidé. Graficky tato skutečnost vyjádřena obrázkem 23 uprostřed 

dole. 
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Obrázek 3: Celkové rozdělení respondentů dle zkoumaných znaků 

 

5.2  McLaren 

 Tým McLaren celkově nemá jednoznačně daný, dominantní archetyp. Kupříkladu 

v první otázce přiřazování týmů podle postav na obrázcích respondenti vybrali 6 

archetypů, které měly celkově podíl přes 10 %. Co se týče vnímání tohoto týmu mezi 

pohlavími, tak ženy mnohem více vnímají McLaren jako Klauna (20 %) než muži (4,2 

%). Může to být způsobeno zejména stále znatelným vlivem loňské jezdecké dvojice 

Lando Norris a Carlos Sainz. Ti si během společného dvouletého působení u týmu velmi 

dobře rozuměli a výborné vztahy mezi sebou udržují dodnes.  

Pokud porovnáme vnímání týmů v Česku a na Slovensku, tak slovenští 

respondenti vnímají McLaren výrazněji jako Objevitele (20,75 %) než čeští (10,3 %). 

Podobný rozdíl nalezneme i mezi mladší generací a starší nad 30 let. Mladší generace 

také výrazněji vnímá McLaren jako Hrdinu (15 %) díky úspěchům této stáje v minulosti. 

 V otázce vnímání týmů podle tvrzení výrazně v odpovědích respondentů 

převažovalo tvrzení archetypu Jeden z nás (s více jak 27 %). Výrazný podíl měla i tvrzení 

Mudrce (19,5 %) a Psance (16 %). Vnímání McLarenu v této otázce je mezi pohlavími 

podobné. Avšak ženy oproti první otázce nepřiřadily této stáji tvrzení Klauna ani 

v jednom případě. Muži rovněž více přiřazovali McLarenu více tvrzení Kouzelníka než 

ženy. 
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Mezi zeměmi navzájem znatelné odchylky nenajdeme, respondenti obou zemí 

přiřazovali tvrzení obdobně. Avšak vnímání McLarenu mezi mladší a starší skupinou je 

rozdílné. Archetyp Jednoho z nás je mezi skupinou pod 30 let dominantní s více než 30% 

podílem, zatímco u skupiny 30+ to bylo méně (18,6 %). Mladší generace výrazně více 

McLaren vnímá jako soudržný tým než starší generace, která zažila období, kdy šéfem 

tohoto týmu byl autoritativní Ron Dennis. Zatímco současný šéf McLarenu Zak Brown 

projevuje častěji a výrazněji emoce a více žije s členy tohoto týmu. Nejmladší slovenská 

generace a starší česká v této otázce více vnímá McLaren také jako Psance (s 26,7 %, 

resp. 30 %) oproti nejmladší české (s 10 %). 

 V poslední otázce, kdy respondenti mohli vybrat 3 osobnostní vlastnosti pro 

každý tým, celkem 42 % respondentů odpovědělo, že je pro ně McLaren atraktivním 

týmem (vlastnost Milence), 28,4 % nápaditým (Tvůrce) a 27,8 % dobrodružným 

(Objevitel). Četnost přiřazování osobnostních vlastností je graficky znázorněna obrázkem 

4. Co se týče archetypů, žádný z nich nemá výraznou převahu – tím nejvýraznějším díky 

zmíněné atraktivitě týmu je Milenec (se 16,8 %), následovaný Tvůrcem (s 13,6 %) a ještě 

další 4 archetypy se dostaly přes 10 %.  

 Ženy oproti mužům vnímají McLaren více jako Tvůrce, naopak muži více 

přiřazují tomuto týmu archetyp Hrdiny (čtvrtina mužů vnímá McLaren jako slavný tým 

oproti 8 % u žen) a Milence. Na Slovensku je McLaren ještě výrazněji vnímán jako 

Milenec než v Česku. Co se týče věkové segmentace, výsledná čísla jsou velmi podobná. 

Pouze starší česká generace vnímá McLaren více jako kouzelníka než mladší (16,7 % x 

10,7 %). Důvodem může být již zmíněné nové vedení tohoto týmu a návrat k papájově 

oranžové barvě.  

Obrázek 4: Celkové četnosti osobnostních vlastností McLarenu pomocí wordclouds 
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 Celkově respondenti McLarenu přiřazují tomuto týmu archetyp Jeden z nás (s 

15,8 %). Dalšími výraznými archetypy přes 10 % jsou Mudrc – díky svému 

dlouhodobému působení a získaným zkušenostem v F1, Kouzelník – díky 

restrukturalizaci týmu a Objevitel. Ten je na Slovensku tak vnímán více jak v Česku, 

ostatní archetypy jsou vnímány podobně. Všechny stěžejní výsledky jsou zpracovány do 

obrázku 4, kde jsou uvedeny výsečové diagramy Česka a Slovenska, mužů a žen a 

celkové výsledky výzkumu.  

Obrázek 5: Celkové vnímaní archetypů týmu McLaren 

 

5.3  Ferrari 

Tým Ferrari je respondenty jednoznačně vnímaný jako Hrdina, avšak ne v každé 

z otázek. V první otázce při přiřazování postav jednotlivým týmům fanoušci F1 vybrali 

nejčastěji Vládce (s 14,8 %), který byl vyobrazen postavou Kmotra. Ten mohl v 
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respondentech vyvolat pocit italské mafie. Dále Ferrari mělo výrazný podíl Objevitele a 

Mudrce.  

V této první otázce se výrazně lišily odpovědi mužů a žen. Ty Ferrari přisoudily 

archetypy Milence a Klauna, u mužů to je podobné celkovým číslům. Češi kromě Tvůrce 

vnímají Ferrari jako zkušeného Mudrce, zato na Slovensku nejvýraznějším archetypem 

je Objevitel. Co se týče věku, tak starší generace 30+ výrazně vnímá Ferrari jako Milence 

(s 21 %). Mladší generace téměř kopíruje celkové výsledky, jen více než Vládce 

převažuje archetyp Objevitele, zejména v mladší slovenské generaci (přes 26 %). 

Otázka přiřazování tvrzení k týmům dopadla u Ferrari jednoznačně. Se 43 % je 

podle fanoušků F1 Ferrari Hrdinou. Více než čtvrtina respondentů uvedlo tento italský 

tým jako Mudrce a 13 % jako Milence – na tomto mají znatelný vliv zejména ženy. Ty 

vnímají Ferrari jako tým, který vzbuzuje emoce. Téměř čtvrtina z nich vnímá Ferrari jako 

Milence. V Česku je vliv Hrdiny ještě znatelnější než na Slovensku – o necelých 8 %.  

V otázce, kde fanoušci F1 týmům vybírali 3 nejvýraznější osobnostní rysy, tak 76 

% z nich uvedlo, že je Ferrari slavné (Hrdina), 37 % vášnivé a 34 % atraktivní (obě 

Milenec) a 32,5 % zkušené (Mudrc). Celkové četnosti jsou podobně jako u McLarenu 

graficky znázorněny obrázkem 6. 

Podobně jako u otázky 2, ženy (zejména slovenské) vnímají Ferrari v této otázce 

více jako Milence než muži, kteří ve tomto týmu více vidí Hrdinu. V obou zemích jsou 

Hrdina a Milenec vnímáni na prvních dvou místech shodně, avšak na třetím místě 

v Česku nacházíme Mudrce a na Slovensku Kouzelníka. Důvodem je, že celkem 28 % 

Slováků uvedlo, že je pro ně Ferrari magické. S klesajícím věkem také roste vliv Hrdiny, 

když 82 % mladších respondentů (dokonce 88 % mladých Čechů – mužů) vnímá tento 

tým jako slavný.  

Obrázek 6: Celkové četnosti osobnostních vlastností Ferrari pomocí wordclouds 
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Celkově je Ferrari vnímáno jako Hrdina, když jej zde uvedlo 27 % respondentů. 

Ženy však více vnímají tento tým jako Milence. Mohou za to emoce, charizmatické 

osobnosti či červená barva, kterou tato stáj používá od svého založení. Výrazný podíl má 

i Mudrc, díky více než sedmdesátiletým zkušenostem v F1. Co se týče obou států, 

výsledky jsou velmi podobné. Graficky jsou stěžejní výsledky znázorněny pomocí 

výsečových diagramů, stejně jako u McLarenu (obrázek 7). 

Obrázek 7: Celkové vnímaní archetypů týmu Ferrari 

 

5.4  Mercedes 

 Úřadující vítěz Poháru konstruktérů stáj Mercedes zaujímá jednoznačně 2 

archetypy – Vládce a Hrdinu.  

 V první otázce přiřazování postav nesoucí jednotlivé archetypy celkově 

respondenti přiřadili Mercedesu archetyp Neviňátka (s 15,4 %) - baletku. Je však nutno 

podotknout, že žádná z žen nepřiřadila této stáji tento archetyp, tudíž Neviňátko vybírali 
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pouze muži. Naopak ženy v nejvíce případech vnímají Mercedes jako Psance (v tomto 

případě Paula Teutula). Shodně fanoušci F1 přiřadili Mercedesu archetypy Hrdiny a 

Vládce (12,4 %). 

 V rámci států je Mercedes vnímán odlišně. Na Slovensku je hlavním archetypem 

Hrdina následovaný shodně Neviňátkem a Milencem, zatímco v Česku nejvíce fanoušků 

zvolilo archetyp Neviňátka následovaný Vládcem a Psancem. Odlišnosti nalezneme i 

mezi starší a mladší skupinou, kde starší přiřadili Mercedesu archetyp Hrdiny, zatímco 

mladší generace Hrdinu zařadila až na 4. místo a jejich hlavními archetypy jsou 

Neviňátko a Vládce. Česká mladší generace vnímá tuto stáj více jako Mudrce než 

slovenská mladší či starší třiceti let. 

 Výsledky druhé otázky – přiřazování tvrzení jednotlivým týmům, jsou podobné 

jako u týmu Ferrari. Dominantním archetypem je Hrdina s 38,5 %, což je jen o několik 

procent méně než u Ferrari. U žen však je toto číslo ještě větší – každá druhá v této otázce 

vnímá Mercedes jako Hrdinu. Ty této stáji přiřadily ve větší míře i archetyp Objevitele, 

zatímco muži více preferují Vládce a Mudrce. Hrdina je stejně jako u první otázky 

výraznější na Slovensku než v Česku (45 % ku 35 %). V Česku je druhým nejčastějším 

archetypem Vládce, zatímco na Slovensku to je Objevitel. Vládce zde zaujímá třetí 

pozici. Věkově jsou výsledky podobné, jen mladší Češi vnímají Mercedes jako Vládce (s 

20 %) více než ostatní skupiny. 

 U poslední otázky – přiřazování osobnostních rysů je dominantním archetypem 

Vládce s 30,6 %. Oba osobnostní rysy Vládce, které byly použity ve výzkumu 

(autoritativní a vládnoucí), fanoušci vybrali ve více než 40 % případů. Respondenti 

rovněž Mercedes ve větší míře popsali jako neohrožený (Hrdina) a zkušený (Mudrc). 

Ženy na druhém místě vnímají tuto stáj jako Psance, zatímco muži jako Mudrce. 

 Slováci pro pojmenování Mercedesu použili jiná slova. Ti oproti Čechům využili 

slov nadčasový, neohrožený a autoritativní, zatímco Češi tuto stáj častěji popsali jako 

vládnoucí (CZ 56 %, SK 38 %). Celkově však Češi i Slováci vnímají tuto stáj jako Vládce 

podobně. Výrazný rozdíl nalezneme ve vnímání Hrdiny – Slováci (zejména starší 

slovenští muži) přiřazují Mercedesu tento archetyp častěji než Češi (17 ku 11 %). Mezi 

mladými muži Češi vnímají tento tým jako Vládce více než slovenští mladíci, a to 

konkrétně o 7 %. Pro Mercedes je použit wordcloud pro oba státy, aby byl graficky 

znázorněn rozdíl mezi nimi. 



 

44 

Obrázek 8: Vyobrazení četnosti osobnostních vlastností Mercedesu v Česku a na 

Slovensku pomocí wordclouds 

 

 Celkově Mercedes stojí na pomezí 2 archetypů – Hrdiny a Vládce. V Česku to je 

Vládce, na Slovensku to je Hrdina. Oproti Ferrari však Hrdina není tak výrazný, tudíž 

celkově je tento tým vnímán jako Vládce. Mohou za to úspěchy Mercedesu v hybridní 

„turboéře“ (7 titulů v řadě jak v Poháru konstruktérů, tak i mezi jezdci), autoritativní 

vedení šéfa týmu Torgera (Tota) Wolffa či nekompromisní kroky vedené vůči 

konkurenci. Muži i ženy vidí tento tým podobně u nejvýraznějších archetypů, avšak ženy 

vnímají výrazně více Mercedes jak Psance. 

 Porovnání mladší a starší generace jako by kopírovalo vnímání Mercedesu 

v Česku a na Slovensku. Mladší přiřadili této stáji archetyp Vládce, zatímco ti starší 

naopak Hrdinu. Stejně jako u předešlých týmů jsou použity výsečové diagramy ukazující 

konečné výsledky (obrázek 9). 

Obrázek 9: Celkové vnímaní archetypů týmu Mercedes 
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5.5  Red Bull 

 V současnosti největší vyzyvatel Mercedesu Red Bull dostál pověsti stejnojmenné 

značky a je Objevitelem.  

 V otázce přiřazování týmů k postavám, fanoušci F1 oproti celkovému vnímání 

jednoznačně vybrali archetyp Hrdiny (42,6 %) vyobrazený postavou Supermana. Důvodů 

je zřejmě několik: barvy dresu tohoto superhrdiny jsou podobné lakování Red Bullu a 

během VC Monaka 2006 tato stáj propagovala film Superman se vrací. Tehdejší jezdec 

této stáje David Coulthard dojel třetí a na stupních vítězů na své kombinéze měl 

připevněnou stejnou červenou kápi, kterou nosí postava Supermana. Šéf týmu Christian 

Horner poté při oslavách tohoto úspěchu skočil v této kápi do bazénu Red Bullu. Ostatní 

archetypy mají výrazně nižší podíl nepřekračující 10 %. U žen je Hrdina s 56 % 

výraznější než u mužů. 

 Druhá otázka má rovněž velmi výrazný hlavní archetyp. Téměř 57 % respondentů 

uvedlo, že Red Bull je týmem, který se nebojí experimentovat, tedy objevovat a hledat 

nejlepší řešení. Vliv Objevitele je nejsilnější v Česku, kde celkem 59,5 % fanoušků 

vybralo tvrzení tohoto archetypu. Na Slovensku je Objevitel mírně méně výrazný (51 %). 

Tento archetyp vyjadřuje práci týmu jak na okruzích (ztělesněna zejména osobností 

progresivního šéfdesignera týmu Adriana Neweyho), tak i mimo ně (videa na YouTube, 

adrenalinové akce Red Bullu aj.).  

 Poslední otázka, kdy fanoušci vybírali osobnostní rysy týmu, jako jediná nebyla 

jednoznačná. Archetypy Tvůrce, Objevitele a Milence měly téměř shodná čísla. Nejvíce 

respondentů vybralo, že je tato stáj atraktivní (Milenec), dobrodružná (Objevitel), 

nápaditá (Tvůrce) a neohrožená (Hrdina). Oproti mužům téměř čtvrtina žen uvedla, že je 

Red Bull stájí, která boří nastavené pořádky, a tudíž je Psanec u žen zastoupen ve větší 

míře. V Česku i na Slovensku je Red Bull vnímán podobně. Rozdíl najdeme v zmíněném 
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rysu neohroženosti týmu. V Česku uvedlo tento rys 37 % respondentů, zatímco na 

Slovensku 11 %. Celková četnost rysů je graficky znázorněna v obrázku 10 níže. 

Obrázek 10: Celkové četnosti osobnostních vlastností Red Bullu pomocí wordclouds 

 

 Celkově je Red Bull výrazně vnímán jako Objevitel (s 26,6 %) v obou státech, 

obou pohlavích i napříč všemi věkovými kategoriemi. Druhým nejvýraznějším 

archetypem je Hrdina. Všechny tři nejúspěšnější týmy posledních let tak jsou vnímány 

jako Hrdinové minimálně s 15 %. Tím, že je tato stáj v očích fanoušků vnímána jako 

atraktivní, je zde zastoupen i archetyp Milence. Stejně jako u předešlých tymů výsečové 

diagramy níže vyjadřují získané výsledky (obrázek 11). 

Obrázek 11: Celkové vnímaní archetypů týmu Red Bull 
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5.6  Aston Martin 

 Další stájí je Aston Martin, který vrátil tuto značku do F1 po více než 60 letech z 

důvodu rebrandingu týmu Racing Point majitele Lawrence Strolla.  

 Fanoušci F1 tomuto týmu vybrali v otázce přiřazování postav Indiana Jonese, 

který představoval archetyp Objevitele (s 17,7 %). Důvodem může být tmavě zelené 

lakování Astonu Martin. Tento tým proti původním předpokladům nepoužil britskou 

závodní zelenou. Výraznější podíl měly i archetypy Kouzelníka a Milence (oba přes 13 

%). U žen byly nejvýraznějšími archetypy Objevitel a Milenec (oba 24 %). Největší rozdíl 

mezi oběma zeměmi ve vnímání archetypů nalezneme u Milence (CZ 16,4 %, SK 5,7 %), 

Neviňátka (CZ 2,6 %, SK 11,3 %) a Mudrce (CZ 7,8 %, SK 13,2 %). Odlišně je tento 

tým vnímán i v rámci věkové segmentace. Zatímco starší generace vnímá na začátku 

zmíněné 3 archetypy výrazněji než ostatní, u mladších fanoušků tomu tak není a žádný 

z archetypů není výrazný (5 z nich mezi 10 % a 14 %). Mladší muži uvedli Mudrce ve 14 

% případů, zatímco muži starší 30 let jej nevybrali ani jednou. 

 V otázce přiřazování tvrzení jednomu z týmů byl nejvýraznějším z archetypů 

Psanec, kterého respondenti vybrali v téměř čtvrtině případů. Značí to, že pro fanoušky 

je Aston Martin příjemným zpestřením celé F1. Nedaleko za Psancem se umístilo 

Neviňátko. Zde je důvod zřejmý – stále doznívající kauza minulého roku 2020, kdy se 

vůz Racing Pointu velmi nápadně podobal monopostu Mercedes z roku 2019 a do dneška 

tyto týmy sdílí některé komponenty. 

 Výsledky se podobají jak v rámci pohlaví, tak i mezi státy navzájem. Rozdílně 

však pojali tuto otázku mladší a starší. Zatímco Psanec je u obou generací shodný, tak 

výrazně vyšší podíl Neviňátka nalezneme u fanoušků pod 30 let. 

 Fanoušci F1 v Česku a na Slovensku při přiřazování osobnostních rysů uvedli, že 

se Aston Martin téměř v polovině případů že tento tým prochází fází proměny 

(Kouzelník), je atraktivní (Milenec), jednoduchý (Neviňátko), ale také nápaditý (Tvůrce). 
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Ženy i Muži vnímají tento tým podobně. Celková četnost osobnostních rysů je graficky 

vyjádřena obrázkem 12. 

 V Česku je nejvýraznějším archetypem Kouzelník (více respondentů uvedlo, že 

se tento tým proměňuje), zatímco na Slovensku to je Milenec. Co se týče věkové 

segmentace, je Aston Martin vnímán podobně. 

Obrázek 12: Celkové četnosti osobnostních vlastností Astonu Martin pomocí wordclouds 

 

 Celkově Aston Martin má 5 archetypů, které mají podíl větší než 10 %, tudíž tento 

tým nemá výrazný archetyp, se kterým si jej fanoušci spojují. Archetyp, který respondenti 

nejčastěji zvolili je s 14,4 % Kouzelník, který poukazuje na to, že tento tým prošel před 

letošní sezonou znatelnou přestavbou. Fanoušci F1 k této značce zřejmě mají a 

v budoucnu budou mít jiný vztah než k Racing Pointu a jeho předchůdcům. Přes 10 % 

mají i Psanec, Milenec, Neviňátko a Objevitel. 

 Na Slovensku je Aston Martin nejvíce vnímán jako Neviňátko, a to těsně – o půl 

procenta. Největší vliv na toto mají mladí Slováci, jelikož Neviňátko uvedli na prvním 

místě v 17,6 % případů, zatímco mladí Češi v 10,6 % případů. S přibývajícím věkem také 

stoupá vnímání Astonu jako Objevitele. V následujících digramech (obrázek 13) jsou 

znázorněny celkové výsledky Astonu Martin, stejně jako u ostatních týmů. 
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Obrázek 13: Celkové vnímaní archetypů týmu Aston Martin 

 

5.7  AlphaTauri 

 Druhý tým rodiny Red Bullu AlphaTauri, který prošel před sezonou 2020 

rebrandingem, je dalším z týmů „středu pole“, který nemá vyhraněný žádný z archetypů.  

 Respondenti v první otázce vybrali jako hlavní archetyp Kouzelníka znázorněný 

Mickey Mousem v kouzelnickém převleku. Přes 10 % se dostali také Neviňátko, 

Objevitel a Milenec. Ženy, zejména ty české, naopak přiřadily AlphaTauri archetyp 

Jednoho z nás. Odlišně je tato stáj vnímána v obou státech: v Česku to je již zmíněný 

Kouzelník, na Slovensku to je Neviňátko. Stejně tak mladší respondenti vidí v tomto 

týmu Kouzelníka, zatímco starší skupina respondentů jako Neviňátko. 

 Otázka přiřazování tvrzení týmům u týmu AlphaTauri jednoznačně určila 3 

dominantní archetypy – Psance, Kouzelníka a Neviňátko. Tvrzení těchto archetypů 

zvolily tři čtvrtiny respondentů. Podobně jako u Astonu i zde respondenti tvrdí, že tento 

tým dělá věci jinak než ostatní. Zároveň dokáže s omezenými zdroji porážet silnější týmy 
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(zejména co se týče rozpočtu) a také, že je závislý na Red Bullu, potažmo výrobci motorů 

Hondě. V tomto případě si fanoušci jistě vzpomněli na dobu, kdy tento tým působil v F1 

jako Toro Rosso a měl velmi úzkou vazbu na mateřský tým a od něj získával know-how.  

 Velmi podobně jako u přechozí otázky, tak v Česku je větší vliv Kouzelníka než 

Neviňátka a na Slovensku je tomu naopak, avšak ještě více respondentů v této zemi 

zvolilo Psance. Rozdíly nalezneme i ve vnímání skupin pod a nad 30 let. Mladší vnímají 

AlphaTauri více jako Kouzelníka, ti starší více jako Psance. 

 V poslední otázce fanoušci F1 nejčastěji použili pro popsání týmů rysy 

dobrodružnosti (Objevitel), atraktivnosti (Milenec), jednoduchosti (Neviňátko) a toho, že 

si tento tým dokáže užívat (Klaun). Hned polovina archetypů se dostala přes 10 %. 

Respondenti shodně na první místo zvolili Milence a Jednoho z nás. Tyto archetypy jsou 

u žen výraznější, naopak u mužů jsou téměř na shodné úrovni dalších dvou archetypů 

 V Česku mírně převažuje Milenec, na Slovensku to je Jeden z nás. Úplně jinak 

tomu však je v porovnání generací, kdy ta starší staví nad Milence a Jednoho z nás 

archetypy Neviňátka a Objevitele. Jelikož jsou ve výsledcích rozdíly četností 

jednotlivých rysů u obou států, podobně jako u Mercedesu byly wordclouds vytvořeny 

pro oba státy (obrázek 14). 

Obrázek 14: Vyobrazení četnosti osobnostních vlastností AlphaTauri v Česku a na 

Slovensku pomocí wordclouds 

 

 Podobně jako u Astonu, celkově jsou archetypy velmi vyrovnané. Kouzelník, 

který vyjadřuje proměnu tohoto týmu po sezoně 2019 je zastoupen 15,2 %. O dvě desetiny 

procenta méně má Neviňátko. V Česku je pořadí stejné, naopak na Slovensku je 

výraznější Neviňátko. Mladší respondenti zvolili Kouzelníka, starší Neviňátko. Ženy 

vybraly Jednoho z nás. Celkové výsledky AlphaTauri jsou vyobrazeny ve výsečových 

diagramech stejným způsobem jako u všech dalších týmů (obrázek 15).  
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Obrázek 15: Celkové vnímaní archetypů týmu AlphaTauri 

 

5.8  Alfa Romeo 

 Dalším z týmů, které v posledních letech změnily svou identitu, je Alfa Romeo 

(resp. tým Sauber). Podobně jako u předchozích „středopolových“ týmů tento tým nemá 

dominantní archetyp. 

 Respondenti tomuto týmu v otázce přiřazování postav vybrali archetyp Neviňátka 

(s 16,6 %) následovaný shodně Milencem a Mudrcem. Podobně jako u předchozích týmů 

ze středu pole je větší počet archetypů, které mají podíl nad 10 % - v tomto případě jich 

je 5. Výsledky mužů jsou téměř shodné s těmi celkovými, ale ženy zvolily na první místo 

shodně 3 archetypy – Milence, Objevitele a Vládce. Ten mohl u žen vyvolat díky 

Kmotrovi asociaci s Italií a italskou mafií. Slováci zvolili stejně jako Češi na první místo 

Neviňátko, avšak stalo se tomu ve více případech (téměř 21 %). Mladší i starší generace 

celkově vnímají shodně na prvním místě Neviňátko. Nejmladší Češi nejvíce krát vybrali 

Alfu Romeo jako Mudrce. 
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 Stejně jako u předchozí otázky, při přiřazování tvrzení jednotlivým týmům, 5 

archetypů překročilo hranici 10 %. Celkově fanoušci F1 přisoudili Alfě archetyp Jednoho 

z nás. Tento archetyp byl výrazný zejména na Slovensku. Překvapivě v Česku, zejména 

u žen, nejvíce respondentů vybralo této stáji archetyp Vládce, zatímco na Slovensku tomu 

bylo pouze v 1 případě. Starší generace vnímá Alfu jako Mudrce, ta mladší nemá výrazný 

archetyp. 

 U otázky přiřazování osobnostních rysů respondenti nejčastěji vybrali rysy 

jednoduchosti (Neviňátko) a zkušenosti (Mudrc). Téměř shodně celkově vybrali fanoušci 

F1 archetypy Mudrce, který převažoval u mužů, na Slovensku a u mladší generace a 

Jednoho z nás, ten byl nejvýraznějším u žen, v Česku a celkově u starší věkové skupiny 

(oba přes 13 %). U mužů starších 30 let to bylo Neviňátko, díky výraznému podílu 

jednoduchosti – téměř každý druhý respondent vybral tento osobnostní rys. Celkové 

četnosti jsou znázorněny obrázkem 16. 

Obrázek 16: Celkové četnosti osobnostních vlastností Alfy Romeo pomocí wordclouds 

 

 Celkově je Alfa Romeo na pomezí 3 archetypů s podílem 12 % - Mudrce (tento 

tým působí v F1 už téměř 30 let a značka Alfa Romeo se stala vůbec prvním šampionem 

F1), Jednoho z nás (fanoušci vnímají tento tým jako skromný, rodinný) a Neviňátka 

(blízká spolupráce s Ferrari). Tuto stáj jako Mudrce vnímají čeští a mladší fanoušci, na 

Slovensku a u starší generace to je Jeden z nás. Rozdíly jsou však minimální. Graficky 

jsou celkové výsledky znázorněny obrázkem 17. 
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Obrázek 17: Celkové vnímaní archetypů týmu Alfa Romeo 

 

5.9  Alpine 

 Druhým z týmů, který změnil svou identitu před letošní sezonou, je Alpine (dříve 

Renault). Při přiřazování postav jednotlivým týmům tuto stáj vnímají respondenti jako 

Milence (s 15 %) díky spojení parfémů, žen a Francie. Na Slovensku je jeho vliv ještě 

větší (přes 20 %), zejména u mladých. Další 4 archetypy lehce překonaly 10 %. V Česku, 

zejména u žen, je nejvýraznějším archetypem Pečovatel.  

  V otázce přiřazování tvrzení týmům u Alpine výrazně vyčnívaly archetypy 

Tvůrce (v Česku, u žen a fanoušků starších 30 let) a Vládce (na Slovensku). U mužů měly 

oba archetypy shodně 25,7 %. Podle fanoušků je tento tým kreativním, avšak má také 

pevný řád a chce mít věci pod kontrolou. České ženy přiřadily Alpine to, že dokáže 

z omezených zdrojů vytvořit maximum a za Tvůrce těsně řadí Kouzelníka.  

 Fanoušci formule 1 v Česku a na Slovensku přiřazují Alpine vlastnosti 

nezávislosti (Objevitel) jakožto tovární tým, jednoduchosti (Neviňátko) a toho, že tento 
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tým prochází proměnou od dob Renaultu (Kouzelník). Nejvýraznějším z archetypů je 

Objevitel (s 18 %), následovaný Neviňátkem a Kouzelníkem. Ten má výrazně nižší 

zastoupení u žen, zejména díky malé četnosti rysu proměňování se. Naopak starší 

generace (zejména muži) tento rys použila nejčastěji. Oba státy vnímají tento tým 

podobně. Graficky jsou četnosti pomocí wordclouds znázorněny obrázkem 18. 

Obrázek 18: Celkové četnosti osobnostních vlastností Alpine pomocí wordclouds 

 

 Celkově fanoušci přiřadili týmu Alpine archetyp Tvůrce (se 14 %). Shodně se 

tomu stalo u obou zemí, obou pohlaví i u všech věkových skupin. To značí, že výsledky 

u jednotlivých skupin byly velmi podobné. Přes 10 % se dostal také Objevitel, ostatní 

archetypy zůstaly pod touto hranicí. Celkové výsledky jsou znázorněny výsečovými 

diagramy v obrázku 19. 

Obrázek 19: Celkové vnímaní archetypů týmu Alpine 

 



 

55 

 

5.10  Haas 

 Tým, který má stejný jednoznačný archetyp ve všech třech otázkách, je Haas. Ten 

podobně jako většina týmů středu pole prošel v poslední době velkými změnami, když 

tým získal finanční zdroje od ruského miliardáře Dimitrije Mazepina. 

  Fanoušci F1 v otázce vnímání týmu jako postavy přiřazují Haasu obrázek šaška, 

který představoval archetyp klauna. Všechny skupiny jej vnímají shodně jako core 

archetyp, avšak v některých ne tak výrazně. Mezi mladšími a českými muži je vliv Klauna 

výrazně větší (kolem 40 %) než u ostatních skupin (kolem 25 %). 

 Stejně tak u tvrzení respondenti nejčastěji přiřadili Haasu archetyp Klauna (36 %). 

V této otázce fanoušci uvedli jako influencer archetyp Neviňátko. Oproti předcházející 

otázce zde více Slováci vnímají Haas jako Klauna. Věková skupina 30+ přisoudila této 

stáji influencer archetyp Milence, v případě Čechů 30+ se Milenec stal dokonce core 

archetypem.  

 V otázce přisuzování osobnostních rysů nejčastěji respondenti Haas ke 

komickému (Klaun – 74 %), jednoduchému a dětinskému (Neviňátko – oba 50 %) týmu. 

Tato trojice vyjadřuje současné dění v týmu. Tým pro letošní rok disponuje nováčky ve 

formuli 1, kteří získávají nové zkušenosti. Velmi často, zejména ze začátku sezony, oba 

jezdci dělali hrubé chyby či způsobili několik nehod. Velmi často si tak fanoušci F1 díky 

těmto událostem dělali legraci z tohoto týmu, obzvláště z Mazepina mladšího. Díky 

seriálu Netflixu Drive to Survive, který sleduje i zákulisí velkých cen, získal na popularitě 

šéf týmu Günther Steiner díky svým ostrým výrokům vůči dění kolem týmu. 

 Celkově v této otázce bylo nejvýraznějším archetypem Neviňátko následované 

Klaunem. Napříč skupinami jsou výsledky velmi podobné. Dalším výrazným prvkem je 

i to, že téměř čtvrtina respondentů uvedla, že Haas prochází změnami. Stejně jako u 

ostatních týmů jsou celkové četnosti vyjádřeny pomocí wordcloudu (obrázek 20). 
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Obrázek 20: Celkové četnosti osobnostních vlastností Haasu pomocí wordclouds 

 

 Celkové výsledky jsou jednoznačné. Podle respondentů je Haas Klaunem (s 32 

%) a jako influencer archetyp je Neviňátko. Hlavní důvody, proč fanoušci tak činili, že 

vybrali tyto archetypy, jsou zmíněny u předchozích otázek. Celkové výsledky jsou téměř 

shodné u obou zemí, obou pohlaví i mezi věkovými skupinami, což je znázorněno 

výsečovými diagramy obrázku 21. 

Obrázek 21: Celkové vnímaní archetypů týmu Haas 
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5.11  Williams 

 Jeden z nejúspěšnějších týmů celé historie F1 je Williams. Ten se po roce 2017 

dostal do hluboké výsledkové krize, která vyústila v roce 2020 odchodem rodiny 

Williamsových z týmu. 

 Fanoušci F1 celkově přiřadili Williamsu shodně postavy archetypů Jednoho z nás 

(zejména ženy a skupina 30+) a Pečovatele (muži, Češi a mladší generace) (oba 16,6 %), 

těsně následovaný Tvůrcem (14,8 %). Na Slovensku shodný podíl mají kromě Jednoho 

z nás i Klaun. To je způsobeno tím, že téměř 20 % slovenských mužů uvedlo Williams 

jako Klauna a necelá polovina slovenských žen uvedla tento tým jako Jednoho z nás. 

Naopak Pečovatel na Slovensku nemá vysokou četnost, narozdíl od Česka.  

 Při přiřazování tvrzení jsou dva archetypy vnímány shodně jako core, stejně jako 

u předchozí otázky. V tomto případě se jedná o Kouzelníka (převažující na Slovensku) a 

Tvůrce (převažující v Česku) (15,4 %). Na Slovensku 5 archetypů překonalo 10 %, 

v Česku 6 – to opět vypovídá o vysoké vyrovnanosti četností. Čeští respondenti starší 30 

let vybrali za hlavní archetyp Vládce (s 27 %). 

 Při přiřazování osobnostních rysů týmu Williams nejčastěji respondenti používali 

výrazy slavný (Hrdina), zkušený (Mudrc) a jednoduchý (Neviňátko). Celkově největší 

podíl, stejně tak jako u mužů získal Hrdina (17,4 %). Rovněž tomu bylo i u všech 

věkových skupin, byť u starší byl Hrdina výraznější.  Ženy však shodně preferovaly 

Kouzelníka a Jednoho z nás. Shodně jako u všech týmů jsou vnímané osobnostní rysy 

týmu znázorněny pomocí wordcloudu (obrázek 22). 
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Obrázek 22: Celkové četnosti osobnostních vlastností Williamsu pomocí wordclouds 

 

 Celkově je velmi obtížné Williams kamkoli zařadit. Čtyři archetypy dosáhly na 

11 až 12 procent. Byly to Kouzelník, Jeden z nás, Mudrc a Tvůrce. U mužů dokonce se 

dokázaly vměstnat do 0,7 %. U žen se core a influencer archetypy staly Jeden z nás a 

Kouzelník. V Česku je těsně core archetypem Jeden z nás (stejně jako u starší generace), 

na Slovensku to je Kouzelník, a to zejména díky vysoké četnosti u slovenských žen. 

Celkově jsou výsledky graficky znázorněny pomocí výsečových grafů (obrázku 23). 

Obrázek 23: Celkové vnímaní archetypů týmu Williams 
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6  CELKOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 V této kapitole bakalářské práce jsou shrnuty celkové výsledky výzkumu 

zaměřeného na vnímání archetypů týmů formule 1 jejími fanoušky v České republice a 

na Slovensku. Zde je představena závěrečná zpráva shrnující celkové postavení týmů 

v archetypálním diagramu. 

 Týmy formule 1 se dle celkových výsledků výzkumu dají rozdělit do 3 skupin. 

Tou první jsou nejúspěšnější týmy posledních let – Mercedes, Ferrari a Red Bull. Ty 

kombinují archetyp Hrdiny s druhým (popřípadě třetím v případě Ferrari) velmi 

výrazným archetypem. U Ferrari se jedná o Mudrce díky dlouholetým zkušenostem v F1 

a Milence – důkazem jsou vášniví příznivci této stáje, tzv. „tifosi“. U Mercedesu je 

druhým významným archetypem Vládce – díky své pověsti jakožto automobilky, a 

zároveň z důvodu autoritativního vedení této stáje. Red Bull se stejně jako mateřská firma 

Dietricha Mateschitze staví do role Objevitele. Jedním z důvodu je dobrodružná 

propagace tohoto týmu či odvážná rozhodnutí na i mimo závodní okruhy. 

 Druhou skupinou jsou týmy „středu pole“, které nemají výrazně dominantní 

archetyp. Týmy McLaren a Alpine mají mírně převažující archetyp. U McLarenu se jedná 

o Jednoho z nás a u Alpine je to Tvůrce. Týmy Aston Martin, Alfa Romeo, AlphaTauri a 

Williams mají téměř vyrovnaný podíl tří a více archetypů, tudíž je velmi složité určit 

vybraný archetyp jednoho z týmů.  

Fanoušci F1 mírně vnímají Aston Martin jako Kouzelníka. Rovněž je tento 

archetyp přiřazen i týmu AlphaTauri. Ovšem ne tak výrazně jako u Astonu, proto je tato 

stáj Neviňátkem. Stáj Alfa Romeo je vnímána jako Mudrc. Avšak pokud je třeba přiřadit 

celkově každé stáji vlastní archetyp, tak Alfa zaujímá archetyp Milence, stejně jako 

stejnojmenná automobilka. Fanoušci F1 v Česku a na Slovensku přiřadili Williamsu 

archetyp Kouzelníka stejně jako u AlphaTauri a Astonu Martin. Jelikož však dva nejvíce 

vnímané archetypy Williamsu již mají přiřazeny svůj tým, tak se tento tým staví do 

role Mudrce díky svým bohatým zkušenostem během působení v F1. Williams tak stejně 

jako Alfa zaujímá jiný archetyp než ten, který respondenti vybrali, pokud by každý tým 

měl přiřazen archetyp vlastní jako je znázorněno v obrázku 24 vlevo. 

 Samostatnou kategorií je Haas, který respondenti jednoznačně vnímají jako 

Klauna díky ve světě F1 všeobecně známým problémům této stáje, novým nezkušeným 
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pilotům a charizmatickému šéfovi týmu. Fanoušci F1 přiřazují této stáji influencer 

archetyp Neviňátka. 

 V obrázku 24 níže jsou graficky znázorněny pozice týmů v archetypálním 

diagramu. Vlevo je znázorněna situace, kdy každému archetypu (v tomto případě 10 z 12) 

je přiřazen právě 1 tým.  Stejný obrázek vpravo vyjadřuje realitu, kterou vybrali sami 

respondenti, tedy situaci, kdy Kouzelník má přiřazeny dvě stáje formule 1 a tím pádem 

se Alfa Romeo přesouvá na pozici Mudrce.   

Obrázek 24: Celkové zařazení týmů do archetypálního diagramu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, dle Žilkové (2017) 

 Jestliže propojíme obrázek č. 2 s hlavními archetypy každého z týmů, které určili 

sami respondenti (Tabulka 3) dle podílů jednotlivých archetypů, vznikne následující 

archetypální diagram (Obrázek 25). Ten graficky vyjadřuje, kam se jednotlivé týmy řadí 

a jak moc se blíží svému hlavnímu archetypu. Čím více je stáj vzdálena od středu, tím 

více se přibližuje určitému výraznému (core) archetypu. Hranice 10 % je znázorněna 

kruhem kolem archetypálního diagramu. 

Z obrázku je zřejmé, že pouze několik týmů má dominantní archetyp, většina 

z nich je však velmi blízko středu a nemá žádný výrazný core archetyp. Zde je graficky 

vyjádřeno, že například Mercedes je Vládcem, avšak jen velmi mírným. Tento tým 

společně s Alpine směřují ke stabilitě, zatímco Ferrari k mistrovství. Red Bull je podle 

fanoušků nezávislou, objevitelskou stájí. Haas a mírně také McLaren směřují 

k sounáležitosti. 
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Tabulka 3: Hlavní archetypy týmů formule 1 dle respondentů 

Tým Core archetyp Influencer archetyp Rozdíl 

McLaren Jeden z nás 15,76 % Mudrc 11,43 % 4,33 % 

Ferrari Hrdina 26,95 % Milenec 16,57 % 10,38 % 

Mercedes Psanec 21,05 % Hrdina 20,38 % 0,67 % 

Red Bull Objevitel 26,63 % Hrdina 17,09 % 9,54 % 

Aston Martin Kouzelník 14,44 % Psanec 12,27 % 2,17 % 

AlphaTauri Kouzelník 15,14 % Neviňátko 14,99 % 0,15 % 

Alfa Romeo Mudrc 12,95 % Jeden z nás 12,78 % 0,17 % 

Alpine Tvůrce 13,89 % Objevitel 10,38 % 3,51 % 

Haas Klaun 32,05 % Neviňátko 20,92 % 11,13 % 

Williams Kouzelník 12,29 % Jeden z nás 12,21 % 0,08 % 

 

Obrázek 25: Celkové zařazení týmů do archetypálního diagramu dle podílů archetypů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021, dle Círa (2008) 
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7  DISKUSE 

 V předchozí kapitole č. 6 byly každému týmu formule 1 ročníku 2021 přiřazeny 

archetypy na základě dotazování českých a slovenských fanoušků této disciplíny 

motorsportu.  

Překvapující bylo zjištění, že výsledné archetypy u jednotlivých otázek byly 

značně nejednotné. Obzvláště výsledky první otázky, kde respondenti přiřazovali týmy 

k postavám, které představovaly archetypální vzory, se značně lišily od výsledků dalších 

dvou otázek. Respondenti si u postav hůře vybavovali jejich charakteristické znaky a tím 

pádem se jim složitě přiřazoval daný tým. Na této otázce skončilo největší množství 

respondentů, mnozí z nich vůbec nepochopili formu otázky. 

S tímto jsou spojeny limity výzkumu, kterým výzkumník čelil. Jak bylo uvedeno 

v kapitole 4.1.1 snahou bylo vytvořit interaktivní dotazník, který bylo respondenty možné 

snadno vyplnit. Výzkumník delší čas hledal vhodný dotazníkový software, který by 

dovoloval alespoň zčásti použít interaktivní, hravé formy otázek. Před zvolením 

nejvhodnějšího z nich bylo odzkoušeno minimálně 5 českých i cizojazyčných platforem. 

Platforma QuestionPro nabízí pouze v nejdražší placené verzi určené pro 

výzkumné firmy pro tento výzkum vhodnou funkci, která je nazvána jako „card sorting“. 

Ta by dovolila respondentům přímo k obrázku s postavou přiřadit vybranou odpověď, 

v tomto případě tým F1. Tato funkce by s jistotou dotazník zjednodušila a počet 

respondentů, kteří dotazník nedokončili by se pravděpodobně znatelně snížil.  

Výzkumník proto byl nucen použít funkci „drag and drop“, která byla popsána 

v kapitole 4. Pokud však respondent první otázku vyplnil, druhou vyplňoval stejným 

způsobem, a tudíž neměl komplikace s vyplňováním této otázky. Tato funkce relativně 

dobře fungovala na PC, avšak na v dnešní době velmi důležitých smartphonech se 

dotazník vyplňoval obtížněji – sám výzkumník ještě před pilotáží několikrát vyzkoušel, 

jak tato forma otázky půjde vyplňovat na tomto typu zařízení. V příspěvku, který byl 

přidán na sociální sítě, bylo uvedeno že pokud je dotazník respondentem vyplňován na 

smartphonu, tak je doporučeno jej mít v internetovém prohlížeči otevřen v modu „stránky 

pro počítač“ pro snadnější vyplňování otázek. 

Další problematickou částí tohoto výzkumu byla samotná pilotáž dotazníku. Jak 

je nastíněno v kapitole 4.1.2 tato část neproběhla hladce a zpětná vazba na dotazník byla 

velmi malá, tudíž nedostatečná pro vytvoření uceleného obrazu o tom, zda je dotazník 
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správně zkonstruován a respondenti následně mohli dotazník vyplňovat bez jakýchkoli 

komplikací. Toto se negativně projevilo během samotného dotazování, kdy si mnoho 

respondentů stěžovalo v komentářích pod sdíleným odkazem na nepochopení zadání a 

způsobu vyplňování, přestože byla vytvořena nápověda ke každé z otázek, či příliš 

dlouhou délku vyplňování.  

Dalším úskalí tohoto výzkumu byly samotné skupiny na sociálních sítích. 

S velkou pravděpodobností se příspěvek s žádostí o účast na výzkumu neobjevil všem 

potenciálním respondentům. S tím je spojena i přeplněnost sociálních sítí příspěvky 

mnoha tisíců až milionů dalších účtů. V samotných skupinách zaměřených na formuli 1 

v CZ/SK jsou příspěvky zveřejňovány nepravidelně, se vzrůstající frekvencí směrem 

k víkendům velkých cen. Před sdílením příspěvku na sociální sítě odkazující na dotazník 

měl výzkumník obavy, zda se příspěvek dostane k dostatečnému počtu potencionálních 

respondentů, jelikož některé příspěvky mívají velmi nízké počty reakcí (tzv. liků). 

Rovněž se na sociálních sítích velmi pravděpodobně nachází vysoké množství fanoušků 

F1 působících ve více skupinách s tematikou F1 najednou, tudíž se počet potenciálních 

respondentů uvedených v kapitole 4.3 snižuje.  

V poslední době se výzkumy v této geografické oblasti na téma formule 1 konají 

sporadicky, tudíž se aktuální sekundární data na toto téma získávala obtížně. Výjimku 

tvoří v kapitole 3.5 zmíněný výzkum agentury Median SK. V České republice výzkumy 

v oblasti formule 1 pořádala výzkumná agentura TNS AISA (dnes Kantar) pravidelně 

mezi lety 2007 a 2012, data tohoto výzkumu jsou tedy neaktuální a tím pádem pro 

teoretickou část nepoužitelná. 

Při samotném zpracování dat získaných z dotazování bylo překvapující kolik 

možných kombinací dat bylo možné vytvořit. Ze základních 12 prvků, které byly 

sledovány při segmentaci respondentů, jich různými kombinacemi vzniklo dalších 24. 

Některé z nich byly klíčové pro zpracování této bakalářské práce, ty méně důležité, které 

měly počet respondentů pod 20 byly nepodstatné a při zpracování výsledků práce nebyly 

zohledněny. Při zpracovávání výsledků do analytické části práce mnohdy výzkumník 

přišel na další z kombinací. Tím pádem bylo nutné celou tabulku s výsledky upravit a 

nově nadefinovat další funkce.  

Vnímání týmů formule 1 mezi sledovanými skupinami se dle očekávání liší a 

rozdíly jsou v co největší míře vystiženy a popsány v kapitolách 5 a 6. Zároveň je opět 
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vhodné zmínit to, že pouze několik týmů má jasně daný archetyp a ty, které jej neměly 

tak výrazný, bylo složité přesně umístit do archetypálních diagramů kapitoly 6. 

Je zřejmé, že výsledky výzkumu uspořádaného v roce 2021 nebudou shodné 

každý rok. S každoročními změnami pravidel se často mění rozložení sil ve startovním 

poli. Některé týmy jsou nuceny opustit formuli 1, některé naopak přicházejí. Nové značky 

se k archetypům přiřazují složitěji než ty dlouhodobě působící v F1. 

Jak bylo zmíněno u vybraných týmů, jejich vnímání se v průběhu let mění. 

Některé získají nového významného partnera, který změní image týmu či do týmů přijdou 

nové osobnosti, noví jezdci či týmoví manažeři. Významný podíl ve vnímání týmů má 

jejich samotná prezentace na sociálních sítích, kde jsou týmy sledovány v některých 

případech i miliony fanoušků po celém světě. Velmi důležitou roli v tomto mají rovněž i 

týmoví jezdci, popřípadě partneři a sponzoři týmů. Některé známé značky jsou už po 

mnoho let neodmyslitelnou součástí týmů jako například Phillip Morris u Ferrari. 

  



 

65 

8  ZÁVĚR 

 Týmy mistrovství světa vozů formule 1 jsou významnými značkami ve 

sportovním prostředí. Některé z nich jsou její součástí už po desítky let a získaly mnoho 

fanoušků po celém světě, včetně Česka a Slovenska. Ty nejslavnější jsou považovány za 

Hrdiny tohoto sportu. Fanoušci formule 1 jim však také přiřadili i další výrazné atributy, 

které je odlišují mezi sebou. Tito Hrdinové mají vůbec největší fanouškovskou základnu. 

 Stáje, které mezi sebou bojují ve středu pole mají rovněž přiřazeny své archetypy, 

avšak ty nejsou tak výrazné a převažující. Některým z nich bylo přiřazeno dokonce 

několik archetypů zároveň a to značí, že fanoušci F1 v Česku a na Slovensku jim přisuzují 

kombinace různých atributů. 

 Tým Haas, který je v sezoně 2021 tím nejméně úspěšným, má nejpřesvědčivěji 

přiřazený archetyp ze všech týmů současného pole mistrovství světa, a to Klauna. To 

souvisí i s popularitou tohoto týmu na sociálních sítích na stránkách s vtipným obsahem, 

tzv. memy. 

 Vnímání týmů mistrovství světa je tedy ovlivněno jak dlouhodobou pověstí týmů, 

jako v případě Ferrari či Mercedesu, tak i aktuálními událostmi probíhající sezony 

zejména v případě Haasu.  

 Tento výzkum sledoval pouze týmy formule 1 ročníku 2021, který se dá označit 

za přechodný. Od sezony 2022 vstupují v platnost nová pravidla, která s velkou 

pravděpodobností změní rozložení sil ve startovním poli a s ním i postavení několika 

týmů v archetypálním diagramu. 
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