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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je rozdílnost a individualita vnímání vizuálních prvků, 

konkrétně log. Teoretická část práce se zabývá logem samotným a pojmům s ním 

souvisejícím, jeho vznikem, historií a vývojem, jeho funkcí v kontextu dnešní doby, jeho 

současnou podobu a tvorbou. 

Cílem praktické části bakalářské práce je srovnání sémiotické analýzy log sedmi krajů 

České republiky s jejich vnímáním příjemci. Podle jednotlivých použitých prvků log, 

barev, tvarů a forem, písma a symbolů, je provedena jejich sémiotická analýza. Na základě 

jejích výsledků jsou sestaveny hypotézy, které jsou využity pro vytvoření možností 

odpovědí dotazníkového šetření. Tyto možnosti jsou tak tvořeny předpokládanými 

charakteristikami a vlastnostmi log. Možnosti jsou doplněny o zamýšlené významy log ze 

strany jejich autorů či zadavatelů. 

Výsledky dotazníkové šetření jsou porovnány s výsledky sémiotické analýzy i se 

zamýšlenými významy log. Tím je zároveň ověřena pravdivost hypotéz. Do dotazníkového 

šetření bylo zapojeno celkem 309 respondentů, rozděleno podle genderu, věku, nejvyššího 

dosaženého vzdělání a místa trvalého bydliště. 
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Logo, značka, sémiotická analýza, grafický design, marketing, organizace veřejného 

sektoru 

 

Název práce 

Srovnání sémiotické analýzy vybraných log a jejich vnímání příjemci 

  



 

 

 

 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is the diversity and individuality of perception of visual 

elements, specifically logos. The theoretical part of the thesis deals with the logo itself and 

the terms related to it, its origin, history and development, its function in the context of 

today, its current design and creation. 

The aim of the practical part of the bachelor thesis is to compare the semiotic analysis of 

logos of seven regions of the Czech Republic with their perception by the recipients. 

According to the used individual elements of logos, colours, shapes and forms, fonts and 

symbols, their semiotic analysis is performed. Hypotheses are formulated on the basis of 

its results, which are used to create the answer options for the questionnaire survey. These 

options are thus made up of the expected characteristics and features of the logos. The 

options are supplemented by the meanings of the logos intended by their authors or 

contractors. 

The results of the questionnaire survey are compared with the results of the semiotic 

analysis and with the intended meanings of the logos. This also verifies the truth of the 

hypotheses. A total of 309 respondents were involved in the questionnaire survey, divided 

according to gender, age, highest education level and place of residence. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na rozdílnost a individualitu vnímání vizuálních 

prvků, konkrétně log. Loga jsou všude kolem nás, stala se nedílnou součástí vizuality 

našeho osobního i vnějšího světa, setkáváme se s nimi v každodenním životě (Banyár, 

2017, s. 11) a ta nejznámější dokážeme rozpoznat dokonce i neúplná či rozmazaná. U log 

hraje významnou roli jejich symbolika, je důležité, jak na lidi působí, jaké pocity a dojmy 

v nich vyvolávají a zanechávají a v neposlední řadě také to, zda jim dokážou utkvět 

v paměti. Jejich vnímání může být ale velmi různorodé. Na příjemce log mohou odlišným 

způsobem působit zvolené barvy (tamtéž, s. 180), zvolený tvar, zvolené písmo i použité 

symboly. To, jakým způsobem vnímáme vizuální předměty, je ovlivněno velkým 

množstvím faktorů. Roli hrají naše individuální znalosti, zkušenosti a prožitky, naše 

vnímání je ovlivněno kulturním prostředím, ze kterého pocházíme. Autoři knihy Způsoby 

vidění (Berger, Blomberg, Fox, Dibb a Hollis, 2016, s. 6) uvádějí, že „způsob, jakým 

vidíme věci, je ovlivněn tím, co víme či čemu věříme.“ Podle nich je potřeba brát v potaz 

také kontext, ve kterém na nás konkrétní vjem působí. „Nikdy se nedíváme pouze na 

jedinou věc; vždy se díváme na vztah mezi věcmi a námi“ (tamtéž, s. 7). 

Teoretická část této práce nejprve představí základní pojmy potřebné pro praktickou část 

práce. Stručně v ní uvedu vznik, historii a následující vývoj loga a značky, která je s logem 

spjatá. Další kapitoly se budou věnovat současné podobě log, jejich funkci, jejich tvorbě 

a také jednotlivým prvkům, se kterými se při tvorbě pracuje – barvě, písmu, tvaru a formě 

a symbolům. 

V praktické části jsem si dala za cíl porovnat výsledky sémiotické analýzy vybraných log 

s jejich vnímáním příjemci. Pro specifika bakalářské práce bude potřeba si detailněji 

definovat parametry pro výběr konkrétních log k sémiotické analýze. Následně budou loga 

podrobena analýze a na jejím základě budou stanoveny hypotézy. Jejich pravdivost bude 

poté ověřována pomocí dotazníkového šetření. V tom bude kromě významů vzešlých ze 

sémiotické analýzy ověřována i pravdivost zamýšlených významů log. 

Při výběru odborné literatury jsem se odchýlila od teze bakalářské práce. Stalo se tomu tak 

z důvodu hlubšího prostudování materiálů a rozšíření znalostí. V průběhu psaní bakalářské 

práce došlo k potřebě se některým tématům věnovat více, než jsem předpokládala při 

tvoření teze. Některé tituly také obsahovaly nedostatečně aktualizované informace. Od teze 
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jsem se odchýlila i v předpokládané struktuře práce. Ta byla také upravena po detailnějším 

prostudování zdrojů a v průběhu samotného psaní práce. Jako předpokládaný cíl práce si 

dávám porovnat význam „vybraných log a toho, jak jsou tato loga skutečně vnímána 

respondenty.“ Pro jejich „skutečné“ vnímání, tedy skutečné poznání reality, by byl 

vhodnější výzkumnou metodou například hloubkový rozhovor. Dotazníkové šetření 

zobrazuje to, jak si sami respondenti myslí, že realitu vnímají. Cíl práce by tedy bylo 

možné formulovat přesněji vzhledem k použitým metodám. 
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1 Teoretická část 

V teoretické části jsou stručně definovány pojmy zásadní pro bakalářskou práci, a to pojmy 

značka, logo a logotyp. Následující kapitola se zabývá vznikem značky a loga, jejich 

vývojem a historií. Tato část je pro práci podstatná, neboť v praktické části, konkrétně při 

sémiotické analýze, nadále pracuji s některými z faktorů, které měly na vývoj loga vliv. Ve 

stručnosti také uvádím, jakou podobu loga měly dříve a jakou mají dnes, detailněji se pak 

věnuji vybraným prvkům log – barvě, tvaru a formě, písmu a symbolům. V další kapitole 

uvádím, jak se s těmito jednotlivými součástmi log pracuje při jejich tvorbě. Zmíněné 

prvky jsou také v praktické části práce podrobeny analýze. Kapitolou Funkce log 

v kontextu dnešní doby se snažím nastínit důležitost této tématiky. 

 

1.1 Definice pojmů 

1.1.1 Značka 

Při definici pojmu značka se setkáváme s více možnými variantami. A to v závislosti na 

konkrétních autorech odborné literatury a dalších expertech. Vždy také záleží na kontextu 

použití tohoto slova (Banyár, 2017, s. 23). Jednou z možných variant je tato: „Značka je 

takový název, termín, design, symbol nebo jakýkoli jiný prvek, který identifikuje zboží nebo 

služby jednoho konkrétního prodejce jako odlišné od zboží nebo služeb jiných prodejců1“ 

(American Marketing Association, 2022, překlad autorky). Například Gavin Ambrose 

a Paul Harris (2011, s. 90) značku definují jako „symbol, známku, slovo či frázi, jež 

identifikuje a odlišuje produkt, službu nebo organizaci od konkurence.“ Podle nich se 

značky „vytvářejí, aby nám pomohly rozlišovat nabídky podobných produktů pomocí 

dojmu kvality a hodnoty.“ Pomáhají tím tak při našem nákupním rozhodování. Značku 

můžou mít „výrobky, služby, organizace, místa a lidé“ (Healey, 2008, s. 6). 

Anglickým ekvivalentem pro české slovo značka nebo obchodní značka je výraz „brand“. 

Ten je příbuzný se staroseverským slovem „brandr“, tedy „hořet“, v angličtině „to burn“, 

a bylo využíváno pro pojmenování označování hospodářských zvířat jejich majiteli pro 

usnadnění jejich identifikování (Keller, 2013, s. 30). Samotný výraz „brand“ je 

 
1 Původní znění: „A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s 

goods or service as distinct from those of other sellers.“ 
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germánského původu, ve Střední angličtině znamenající „trvale označit žhavým železem2“ 

(Oxford Learner's Dictionaries, 2022, překlad autorky). V 17. století se poté ze slovesa 

odvodilo i podstatné jméno „branding“, znamenající „označení vlastnictví provedené 

cejchováním3“ (tamtéž, překlad autorky). Současného významu nabyl výraz „brand“ na 

začátku 19. století (tamtéž). 

Pojem branding je dnes možné chápat jako „proces systematického spojování záměrně 

vytvořené symbolické identity s podstatou značky, který má vyvolat a posléze naplnit 

očekávání“ (Healey, 2008, s. 248). Pro branding je typických pět prvků. Prvním z nich je 

definování obsahu konkrétní značky společně s definováním i toho, čím se odlišuje od 

svých konkurentů, tedy tzv. positioning. Druhým je příběh, který za značkou stojí, ale 

zároveň i role zákazníků, klientů, spotřebitelů v příběhu značky. Třetí je vizuální stránka 

značky, zahrnující design značky samotné, ale i design jejích produktů. Čtvrtým aspektem 

je cena, a to hlavně v porovnání s konkurenčními značkami. Posledním prvkem je vztah 

s cílovou skupinou, vztah se zákazníkem a snaha o to, aby se cítili výjimečně a pro 

společnost či organizaci důležitě (tamtéž, s. 8–9). 

Pro vznik nové značky je klíčové vybrat si takové charakteristiky, mezi které patří 

například „název, logo, symbol, design obalu4“ (Keller, 2013, s. 30, překlad autorky) 

apod., které se budou s produktem dané značky ztotožňovat a zároveň se budou odlišovat 

od charakteristik jiných značek. Ona odlišnost je pro značku důležitá, protože díky ní je 

možné na trhu nabízet více stejných nebo velmi podobných produktů, lišících se pouze 

značkou (tamtéž, s. 30–31). 

 

1.1.2 Logo 

Původ pojmu logo je v řeckém výrazu „logos“ (Healey, 2011, s. 6) a jeho původní význam 

podle Slovníku spisovného jazyka českého je „řeč, slovo, … pojem, věta, výrok, 

myšlenka, úsudek, zákon, rozum“ (Internetová jazyková příručka, 2008–2022a). 

I definice samotného pojmu logo, stejně jako slova značka, se u různých autorů liší. Podle 

Gavina Ambrose a Paula Harrise (2011, s. 90) je logo „grafickým symbolem, který má 

vyjadřovat charakter firmy, výrobku, služby či jiné věci.“ Logo má „sloužit k identifikaci 

 
2 Původní znění: „mark permanently with a hot iron“ 
3 Původní znění: „a mark of ownership made by branding“ 
4 Původní znění: „name, logo, symbol, package design“ 
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organizace“ (tamtéž, s. 180). Podle Matthewa Healeyho (2011, s. 6) se jedná o „symbol 

nebo piktogram, více méně abstraktní vizuální znak znázorňující nějaké slovo,“ avšak pro 

mnoho jazyků, včetně angličtiny, je běžně slovem „logo“ myšlen „obrazový symbol, který 

obvykle zastupuje nějakou obchodní značku.“ Podle Milana Banyára (2017, s. 30, překlad 

autorky) je důležité nezapomínat, že „logo není značka, ale jen vizuální vyjádření značky, 

proto svého významu nabývá až po propojení se značkou.5“ 

Podle Healeyho (2011, s. 7) každé logo: 

- „musí mít tvar a barvu, 

- bude mít obvykle typografický prvek vyjadřující název, 

- musí být variabilní, aby ho bylo možné používat v různém kontextu, 

- obsahuje vizuální symboliku či ikonografii, která je univerzální i kulturně 

specifická.“  

 

1.1.3 Logotyp 

Ani u pojmu logotyp se nesetkáme s jedinou možnou definicí, ba právě naopak, autoři se 

v případě tohoto výrazu neshodují ani v tom, zda je mezi pojmy logo a logotyp vůbec 

nějaký rozdíl. V některých případech je pojmem logotyp označována jedna z kategorií log 

– textové, resp. typografické logo6 (Banyár, 2017, s. 31–32). V jiných případech se 

o logotypech dá říci, že „identifikují organizaci písmem, jehož znaky jsou stylizovány 

určitým způsobem, naznačujícím význam či kulturu organizace“ (Ambrose a Harris, 2011, 

s. 90). Logotyp lze podle některých autorů vnímat jako synonymum pro výraz logo, jako 

delší a odbornější pojmenování loga, nebo jako „symbol vytvořený z písma nebo textu, jde 

teda o písmový nebo slovní znak používající charakteristický font písma7“ (Banyár, 2017, 

s. 32, překlad autorky). V praxi velmi často v rámci jednoho loga dochází ke kombinaci 

grafické i písmové části (tamtéž, s. 32). 

 

 
5 Původní znění: „logo nie je značka, ale iba vizuálne vyjadrenie značky, preto svoj význam nadobúda až po 

prepojení so značkou.“ 
6 Podle Milana Banyára (2017, s. 31) je možné loga rozdělit do tří skupin: 1) obrazová loga, 2) textová, resp. 

typografická loga (logotypy) a 3) kombinovaná loga. 
7 Původní znění: „symbol vytvorený z písma alebo textu, ide teda o písmový alebo slovný znak používajúci 

charakteristický font písma.“ 
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1.2 Vznik, historie a vývoj značky a loga 

Značky, kterými se jejich autoři snažili o zanechání svého otisku a které měly informační 

nebo rituální charakter, jsou tu v podstatě už od počátku lidské existence. Pokud ale 

budeme o značce a logu uvažovat ve spojitosti s konkrétním výrobkem či konkrétní 

službou a s konkrétním výrobcem či poskytovatelem, a v návaznosti na to s propagací 

tohoto výrobku, popřípadě této služby a jejich výrobců nebo poskytovatelů, dostaneme se 

do období starověku (Banyár, 2017, s. 13). Za možné důvody jejich zavedení je možné 

považovat potřebu odlišení jednotlivých výrobků pro distributory, konkrétně pak 

obchodníky, dopravce a dělníky v přístavech (Healey, 2011, s. 8), a snahu o odlišení se od 

konkurence, současně se snahou upozornit právě na jejich produkt (Meggs a Purvis, 2012, 

s. 12). Díky piktogramům, které byly často společně s psaným slovem v logách využívány, 

bylo možné pro výrobce zacílit i na nevzdělanou společnost, která psanému slovu 

nerozuměla, ale jednoduchý geometrický obrazec nebo ilustrace pro ni byly srozumitelné, 

rozpoznatelné a zapamatovatelné (Healey, 2011, s. 6). Tento způsob práce se značkou 

a logem bylo možné pozorovat už ve starověkých civilizacích, jakými byly například 

Egypt, Čína, Mezopotámie, Indie (Banyár, 2017, s. 13), Řím nebo Fénicie (Horňák, 2018, 

s. 165), tedy v těch, ve kterých fungoval rozvinutý obchod (Banyár, 2017, s. 13). 

Více dochovaných důkazů o používání nejenom log, ale také například vývěsných štítů, 

nápisů na fasádách a dalších formách využití obchodních značek, máme z období antiky. 

V této době docházelo k nadbytku výrobků a tím pádem i dalšímu rozvoji obchodu. 

Potřeba výrobců a řemeslníků informovat konečné uživatele svých výrobků o jejich 

původu vzrostla. Označení výrobků v podobě nějakého symbolu pro obchodní účely 

můžeme v tomto kontextu vnímat jako předchůdce současného loga (Banyár, 2017, s. 13–

14). 

K ještě většímu rozmachu řemesel a s tím i spojenému obchodu docházelo během 

středověku. Můžeme hovořit o určité anonymitě zákazníků a o to větší důležitosti 

propagování vlastní obchodní značky mezi rostoucí konkurencí na trhu (tamtéž, s. 14–15). 

Zároveň s tím také získává značka funkci ochranné známky a dokazuje i určitou známku 

kvality (Horňák, 2018, s. 167). 

S postupným technickým rozvojem společnosti docházelo i k dalšímu rozvoji propagování 

a šíření obchodních značek a log. Stejně jako v řadě dalších oblastí i v tomto se podařilo 

Americe poměrně rychle Evropu dohnat, a tak se určitá forma marketingu začala rozvíjet 
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i na dalším kontinentě (Banyár, 2017, s. 15). Díky knihtisku Johannese Gutenberga, který 

byl poté během průmyslové revoluce vylepšován, se možnosti šíření vizuálního obsahu 

stále rozšiřovaly. Součástí takového obsahu byly i reklamy (Horňák, 2018, s. 180), ve 

kterých vizuální značky společností hrály velkou roli. A tak i firmy, které do té doby své 

logo neměly, začaly na své vizuální prezentaci více pracovat. Úkolem nově vznikajících 

log bylo zacílit přímo na zákazníky (Healey, 2011, s. 8). 

K tomu, aby si výrobci uvědomili sílu loga jejich společnosti, nepopiratelně přispěl také 

nástup masových médií a prostředků masové komunikace. S masovým periodickým 

tiskem, s fotografií, s filmem a s televizí se v obrovské míře zvětšilo publikum, které 

mohly společnosti oslovovat, a to právě i za pomocí svých log. S tím přicházelo stále více 

právních a etických norem, které jednotlivé značky i jejich loga chránily. Vizuální stránce 

značky, její prezentaci a originalitě byla dávána stále větší pozornost. V období druhé 

poloviny 19. století až po začátek první světové války tento rozmach pokračoval. 

Docházelo k rozvoji dopravy a komunikačních prostředků, a s tím se více dařilo i obchodu. 

Všeho bylo možné vyrábět více a zároveň se urychlil i proces samotné výroby. Výrobci 

efektivněji zvládali naplňovat poptávku po svých produktech (Banyár, 2017, s. 15–16). 

V této době měly vizuální stránku společnosti, ale i tvorbu loga, na starosti převážně 

interní reklamní či výtvarná oddělení (Healey, 2011, s. 8). 

Po roce 1915 začaly dominovat značky přizpůsobené masovému trhu. Tím, že probíhala 

expanze mezinárodního obchodu, se z regionální a národní úrovně na tu mezinárodní 

přesouvalo i velké množství značek. S tím logicky následovala i větší pozornost věnovaná 

marketingu, marketingovým technikám a obecně komunikaci společnosti směrem 

k zákazníkům. Přibývalo odborníků a profesionálů v těchto odvětvích, propagování značky 

se věnovaly i vědecké výzkumy. Hospodářská krize z konce 20. let a začátku 30. let 

a následně i druhá světová válka trvající vzestup na nějakou dobu pozastavily. Někteří 

výrobci museli své produkty přizpůsobit válečným účelům, některé značky skončily úplně, 

a trh tak prořídl. Lidé zároveň nevěnovali takovou pozornost reklamám a jejich důvěra 

v ně se snižovala (Banyár, 2017, s. 16–17). 

Vizuální stránka značek ale opět velmi rychle začala nabývat na své důležitosti po konci 

druhé světové války. Ekonomická situace se zlepšovala, čímž znovu rostl zájem po velkém 

množství nových produktů. Populace se zvětšovala a čím dál tím víc lidí si nové produkty 

také mohlo dovolit kupovat (tamtéž, s. 17). Vytváření log se od interních tvůrců pomalu 
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přesouvalo k externím profesionálním návrhářům. Cílem všech výrobců bylo vzbudit 

v zákaznících touhu po svých produktech, k čemuž byla hojně využívána reklama (Healey, 

2011, s. 9). 

Po přelomu do druhé poloviny 20. století už značka nebyla jen vizuálním symbolem, který 

společnost reprezentoval, ale společnosti si uvědomovaly, že identita jejich značky se stává 

„komplexním systémem, ovlivněným vícerými interními i externími faktory, který se stal 

jejich nedílnou součástí.8“ (Banyár, 2017, s. 17, překlad autorky). Význam značky jako 

takové se stal důležitějším než význam samotného produktu. Značka a její působení na 

člověka se také čím dál tím častěji stávala předmětem odborných výzkumů. Dalo by se tak 

říci, že to, co spotřebitelé nakupovali, nebylo primárně zboží, ale byla to ona značka 

(Klein, 2005, s. 7). Stalo se standardem, že společnosti měly své manažery značek („brand 

managery“ 9), kteří pracovali se strategickým plánováním a využívali marketingové plány 

podložené výzkumy (Banyár, 2017, s. 17–18). 

V 90. letech minulého století se marketingové a prodejní taktiky spotřebního zboží 

neustále zlepšovaly. Trh byl reklamami naprosto zahlcen, společnosti se předháněly v tom, 

která z nich dokáže svou kampaní zasáhnout větší počet potenciálních zákazníků. 

Souhrnným názvem se tyto značku propagující akce nazývaly „prožitkovou komunikací“. 

Tento vývoj narušila 2. dubna roku 1993 událost zvaná „Pátek Marlboro“ („Marlboro 

Friday“). Společnost Philip Morris se rozhodla snížit cenu svých cigaret značky Marlboro, 

a to z toho důvodu, že se snažila vyrovnat se cenám levnějších neznačkových výrobků. To 

mělo za důsledek mimo jiné pokles akcií velkých firem, jakými byly například Coca-Cola, 

Heinz či PepsiCo. Tato událost podle Naomi Klein (2005, s. 13) „představovala … 

vyvrcholení léta se hromadících obav vyvolaných poměrně výrazným změnami 

spotřebitelských návyků, jež zjevně snižovaly podíl domácích značek na trhu.“ Výzkumy 

ukazovaly, že nadceněné reklamou propagované spotřební zboží se začíná dostávat mimo 

cenové možnosti střední třídy, a ta preferovala výrobky za výhodné ceny, před těmi, jejichž 

značka byla reklamou propagována. K velkému množství značkových výrobků vznikaly 

levnější neznačkové napodobeniny a lidé dávali přednost jim. Společnosti tak do 

marketingu neinvestovaly tak obrovské částky jako předtím. Oproti 80. letům tak loga 

 
8 Původní znění: „komplexným systémom, ovplyvneným viacerými internými a externými faktormi, ktorý sa 

stal ich neoddeliteľnou súčasťou.“ 
9 Úlohou brand managera ve společnosti či organizaci je vytvořit co možná nejlepší obraz značky u svých 

zákazníků a klientů (Healey, 2008, s. 10). 
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částečně vymizela a nevypadalo to, že by přišel znovu jejich návrat (tamtéž, s. 9–14). Trh 

se v té době rozdělil v podstatě na dvě skupiny. Některé společnosti své výrobky zlevnily, 

aby se tak přiblížily cenovým možnostem i nižší střední třídy. Pro jiné byla značka stále 

více, než čím pro ně byl produkt. Investovaly tak i nadále do dalšího rozvoje své značky 

i do reklamy a marketingu. S odstupem času se ukázalo, že „Pátek Marlboro“ žádný trvalý 

dopad na značky neměl, „že žádná krize značky ve skutečnosti nikdy nenastala, jen některé 

značky zasáhla ztráta sebedůvěry10“ (Banyár, 2017, s. 19, překlad autorky). 

Dnes se společnosti nesnaží jen o propagaci své značky po vizuální stránce, tedy názvu, 

loga, sloganu apod., ale snaží se i o šíření své myšlenky, svých hodnot. Usilují o to, aby si 

spotřebitelé jejich značku spojovali s nějakým konkrétním zážitkem, se silným 

emocionálním prožitkem, aby se s danou značkou identifikovali, získali k ní nějaký vztah. 

Samotný obor strategické řízení značky je čím dál tím efektivnější, marketingový trh je 

neustále podrobován výzkumům a analýzám, jejichž výsledky jsou následně do dalšího 

rozvoje značky implementovány. Díky globalizaci mohou také značky snadněji usilovat 

o úspěch na mezinárodním trhu a vytvářet globální podobu své značky (tamtéž, s. 19–20). 

Předpovědět, jakým dalším směrem se rozvoj značek bude posouvat není snadné. 

V případě, že by byl vývoj i nadále udáván současnými trendy, budou se značky dále 

snažit o hlubší propojení se svými zákazníky, o navázání určité formy vztahu, o šíření 

svých produktů, své značky i svých hodnot. Bude také přibývat organizací i mimo 

komerční sektor, které budou svou značku budovat a propagovat, jako například 

„organizace veřejného, kulturního, uměleckého a neziskového sektoru11“ (tamtéž, s. 20, 

překlad autorky). I nadále se dá ve velké míře očekávat budování globální značky (tamtéž, 

s. 20). S tím se pojí už samotná tvorba značky i loga, při které je dobré myslet na 

univerzální použitelnost. Pro dosažení mezinárodního úspěchu, a posunutí se z lokálního 

na globální trh, je nutné vybrat vhodný název, který bude přijatelný a zapamatovatelný pro 

velmi odlišné cílové skupiny s různými kulturními zázemími. To může být při tvorbě 

samotného loga velmi obtížným úkolem, neboť barvy, tvary, ale i volba písma můžou mít 

v různých kulturách rozdílné významy. Proto se občas vyplatí vytvořit pro odlišné země 

mírně pozměněné obdoby jednoho loga. (Tomuto aspektu se budu více věnovat 

v následujících kapitolách.) Daná společnost by si ale i při své vizuální obměně měla stále 

 
10 Původní znění: „že žiadna kríza značky v skutočnosti nikdy nenastala, ale iba niektoré značky zasiahla 

strata sebadôvery“ 
11 Původní znění: „organizácie veřejného, kulturního, uměleckého, alebo neziskového sektora.“ 
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zachovat své hodnoty a hlavní myšlenky (Healey, 2011, s. 20–21). 

 

1.3 Podoba log 

Dnes známe loga v podobě obrazovo-textových značek. Na samém začátku značek a log se 

však často jednalo o jednoduché zpracování iniciál výrobců či poskytovatelů (Banyár, 

2017, s. 13). V období starověku znaky řemeslníků a kupců vznikaly často na základě 

jejich erbů (Horňák, 2018, s. 167). V antice byla loga, nebo stále spíše obchodní značky, 

velmi hrubá a nebarevná. V 19. století bylo díky barevné litografii umožněno loga 

reprodukovat konzistentněji a v kvalitnějším provedení, stále ale jen v jednobarevné 

podobě. I na začátku 20. století byla loga podobná spíše ilustracím, v některých případech 

dokonce přesným vyobrazením produktů nebo služeb společností. Trend abstraktních 

symbolů přišel až později. Během dalších let se vystřídala nejprve určitá elegance, 

s pozdějším strohým modernismem, který i díky tehdejším technologiím vystřídala touha 

po originalitě a extravaganci. S příchodem počítačů „bylo možné celkem snadno vytvářet 

speciální vizuální efekty jako vrstvy, vzory, hloubku pole, barevné přechody, zvýraznění 

a vržené stíny. Jak se postupem času stávaly v televizi a na webu stále běžnějšími tvořené 

grafické prvky, začalo se rozšiřovat i jejich trojrozměrné vyjádření“ (Healey, 2011, s. 6, 8–

9). 

V současné době se pravidla navrhování nových log a následné práce s nimi neustále mění. 

Dokonce by se dalo hovořit i o tom, že žádná pevně daná pravidla nejsou. Někteří návrháři 

log se snaží o originalitu, nadčasovost či extravagantnost, jiní zase o zachování vyjádření 

identity, hodnot a cílů dané společnosti, čehož se dá podle Healeyho dosáhnout pouze tím, 

pokud pochopíme, jak „podstata návrhu loga funguje“ (2011, s. 22). S měnícími se 

technologiemi se zajisté bude měnit i další vývoj loga (tamtéž, s. 22–23). 

 

1.4 Funkce log v kontextu dnešní doby 

Jakou funkci loga plnila v historii jsem popsala v kapitole Vznik, historie a vývoj značky 

a loga. I dnes ale hovoříme o snaze odlišení se od konkurence, využití loga k propagování 

vlastní značky anebo také o vyjádření identity svého majitele (Banyár, 2017, s. 30). 

Healey (2011, s. 11) tvrdí, že i přes určitou přesycenost prostoru značkami, je logo pro 
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společnosti stále velmi důležitým prvkem. V dnešní době vizuálního chaosu může být logo 

právě oním vizuálním prvkem, který mezi ostatními něčím vynikne a zaujme tak 

potenciálního spotřebitele, nebo na sebe upozorní toho již stávajícího. Jeho primární funkcí 

je odlišit od sebe „značky, firmy, společnosti, jejich produkty, respektive služby od jiných 

konkurenčních firem12“ (Banyár, 2017, s. 30, překlad autorky). Logo má především 

informovat, neméně důležitou funkcí je ale také být dostatečně vizuálně atraktivní, tak, aby 

potenciální spotřebitele zaujalo. Je základem marketingové komunikace každé značky 

a svou značku v mnoha případech zastupuje (tamtéž, s. 30). 

Každá společnost, ať už v minulosti (Healey, 2011, s. 17), nebo v současnosti, usiluje také 

o to, aby si ji zákazníci a klienti zapamatovali. Proto se snaží vytvořit takové logo, které 

bude lehce zapamatovatelné už po prvním kontaktu. „Náhodný divák si na první pohled 

nejlépe zapamatuje takový grafický návrh, který je celistvý“ (Airey, 2010, s. 45). Tvůrci 

log si při své práci musí uvědomovat, že jejich příjemci věnují často logu jen velmi krátkou 

pozornost, a je tak jejich úkolem vymyslet logo takové, které se jim i během okamžiku 

vryje do paměti (tamtéž, s. 45). 

Logo na výrobku nebo produktu je pro mnoho spotřebitelů také známkou luxusu a vysoké 

úrovně, zároveň zárukou, že se jedná o originální kus (tamtéž, s. 20–21). Od 70. let 

minulého století se loga oděvních společností začala objevovat na lícní straně triček 

a košil. „Všichni hned přesně věděli, jak vysokou cenu je majitel tohoto oblečení ochoten 

za módu zaplatit“ (Klein, 2005, s. 27) a logo samo se tak stalo módním doplňkem 

a oblečení pouhým „nosičem značek“ (tamtéž, s. 27). Toho společnosti začaly využívat 

i ve spolupráci se známými osobnostmi, které se i díky logům stávaly jejich „reklamními 

plochami“. Důležitost log se také potvrdila při sponzoringu, který byl reprezentován na 

konkrétních akcích právě logem. Značky se svým logem prezentovaly i v mediálním 

prostoru a postupem času se reklamy a logy začal plnit také veřejný prostor (tamtéž, s. 26–

61). 

 

1.5 Tvorba log 

Při tvorbě loga je potřeba pracovat nejen s názvem konkrétní společnosti, ale také 

s jejími hodnotami a cíli, s typem produktů, které prodává, nebo se službami, které nabízí, 

 
12 Původní znění: „značiek, firiem, spoločností, ich produktov, resp. služieb od iných, konkurenčných firiem.“ 
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a v neposlední řadě také s cílovou skupinou, na kterou se zaměřuje. Pro všechny zmíněné 

aspekty se dá vybrat vhodná barva, popř. vhodná kombinace barev, vhodné symboly, 

vhodné písmo, vhodný tvar a vhodná forma. Pro vyjádření svých záměrů, myšlenek 

a identity dnes společnosti nevyužívají pouze svá loga. Slouží jim k tomu další prvky, 

jakými jsou například slogany nebo nevizuální prvky, tedy vůně, hmatové prvky či zvuky 

(Healey, 2011, s. 12–13, 230). 

Podle Healeyho (2011, s. 13) by logo společnosti mělo „být schopné vyprávět celý 

příběh.“ Airey (2010, s. 202) naopak připomíná, že „logo je pouze jednou částí identity 

značky,“ a „výstižnost … nemusí být hlavním kritériem“ (2010, s. 192). 

Jedním z úkolů návrhářů log je také dokázat najít rovnováhu mezi originalitou 

a inovativností a již fungujícími a ověřenými pravidly, která jsou pro příjemce 

srozumitelná a snadno pochopitelná. Pro správné fungování loga je také nesmírně důležité 

pracovat s kontextem, ve kterém bude zobrazováno. Jiné vlastnosti budou vhodné pro logo, 

které bude ve velkém měřítku zobrazováno třeba na vývěsných štítech, jiné pro takové, 

které bude použito na webových stránkách společnosti – i pro tyto rozdílné situace je 

vhodné vytvořit více variant jednoho loga. Dříve byly stěžejními atributy pro tvorbu loga 

jeho zapamatovatelnost, jednoduchost, srozumitelnost a rozpoznatelnost i v černobílé 

variantě. Dnes už se jejich autoři těchto pravidel nedrží, a naopak často experimentují 

s odvážnějšími provedeními, která tato kritéria nemusí naplňovat (Healey, 2011, s. 15–17). 

 

1.5.1 Barva 

Barva je jedním z nejsilnějších vizuálních podnětů (Samara, 2016, s. 88). Nejenom u log se 

dají barvy využít pro vyjádření konkrétního pocitu nebo konkrétní nálady. Zvolením jedné 

barvy, jejího odstínu nebo barevné kombinace můžeme dosáhnout žádoucího významu. 

Cíleně a s předem daným úmyslem s barvami pracovali umělci už v době renesance 

(Healey, 2011, s. 212). 

Část návrhářů a designérů log preferuje černobílá loga před těmi barevnými, dávají potom 

větší váhu například tvarům. Někteří z černobílé varianty loga vycházejí pro jeho následné 

barevné provedení. Jiní naopak zastávají názor, „že pokud ikona nefunguje v černobílém 

provedení, nebude fungovat ani v barvě“ (tamtéž, s. 210). S tím se ale rozhodně 

neztotožňují všichni a nemalý počet log je tomu i důkazem. Správně zvolenou barvou se dá 
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vyjádřit myšlenka obchodní značky a jednotlivé barvy mají také své odlišné významy 

a psychologické účinky. Ty se mohou lišit nejen v rámci rozdílných kultur (tamtéž, s. 210–

212), ale obecně je vnímání barev velmi subjektivní a závisí na mnoha dalších faktorech, 

jakými jsou například kvalita zraku příjemce, historické a sociální vlivy, psychologické 

vnímání barev anebo individuální zkušenosti konkrétního příjemce (Banyár, 2017, s. 180). 

Výzkum psychologických účinků barev může mít poměrně nejednoznačné výsledky, neboť 

se tyto účinky u konkrétních jednotlivých příjemců nemusí shodovat. Roli může hrát 

preference každého příjemce, ale i jeho věk nebo třeba ve chvíli vnímání barevného 

podnětu prožívaná nálada. I přesto se s psychologickým vnímáním barev ve velké míře 

pracuje v marketingu, a to nejenom při tvorbě log, ale i u dalších vizuálních materiálů 

společností, v reklamních a komunikačních kampaních apod. Tuto podkategorii 

marketingu někteří odborníci nazývají colormarketingem (tamtéž, s. 180–181). 

Stejně individuální je i symbolické působení barev na příjemce. I u něj hraje roli mnoho 

konkrétních faktorů. Současná symbolika barev stále vychází z původního 

vnímání „v primitivních lidských společenstvích, ve kterých vyjadřovala základní 

významové protiklady, vyplývající z jejích biologických, fyziologických, magických, 

psychologických a jiných účinků13“ (tamtéž, s. 183, překlad autorky). Symbolika se může 

v různých kulturách odlišovat, a tak je třeba při tvorbě loga, ale i dalších vizuálních 

propagačních předmětů, dbát na konkrétní symboliku v konkrétní oblasti. V některých 

případech je vhodné vytvořit obměnu už existujícího loga pro odlišnou cílovou skupinu 

(tamtéž, s. 183–184). 

Barvy nevnímáme jednotlivě, ale v porovnání s barvami jinými. Jejich význam tak 

vyhodnocujeme na základě tzv. barevného vztahu, tedy toho, jak spolu barvy interagují. 

Různé významy můžou mít i jednotlivé vlastnosti barev, a to jejich odstín, saturace14, jas 

a teplota. Barvou lze změnit působení loga na emoce jeho příjemce. „Emocionální 

působení barvy úzce souvisí s našimi prožitky na instinktivní a biologické úrovni“ (Samara, 

2016, s. 122). Celkové vnímání bude ale vždy ovlivněno každou konkrétní osobou a jejími 

osobními zážitky (tamtéž, s. 88–99, 122–124). 

Pro snazší práci s barvami si designéři a návrháři často zvolí konkrétní barevný kruh 

(Ambrose a Harris, 2011, s. 132). Po dalším hlubším zaměření může vzniknout konkrétní 
 

13 Původní znění: „v primitívnych ľudských společenstvách, kde vyjadřovala základné významové protiklady, 

vyplývajúce z jej biologických, fyziologických, magických, psychologických a iných účinkov“ 
14 Saturací barvy je myšlena její sytost či její intenzita (Samara, 2016, s. 92–93). 
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barevná paleta, z níž je poté možné vytvářet konkrétní návrhy (Samara, 2016, s. 112–117). 

Samotnému písmu je věnovaná následující kapitola. I volba barvy nebo barev písma má 

však svůj význam. Text může změnou barvy získat lepší čitelnost, může s obrazovou částí 

loga kontrastovat, a tím tak upoutávat pozornost. Vlastnosti, které má logo v černobílé 

verzi, může volba správné barvy ještě více podtrhnout (tamtéž, s. 182). 

 

1.5.2 Písmo 

Volba vhodného písma je pro návrháře log velmi důležitá. „Písmena libovolného písma se 

od svých archetypů liší jen v šesti aspektech: v typu abecedy, tučnosti, kontrastu (stínu), 

šířce, sklonu a stylu“ (Samara, 2016, s. 136). Tvar, typ a velikost písma v logu mohou 

měnit jeho význam pro příjemce. „Každý typ písma totiž vypráví jiný příběh a vyvolává 

v příjemci informace (divákovi, čtenáři) rozdílné pocity“ (Ambrose a Harris, 2011, s. 118). 

Stejně tak hraje svou roli i zasazení do celkové kompozice. Písmo lze formovat i do 

různých tvarů a tím tak více podtrhávat význam jeho sdělení (tamtéž, s. 118). Grafičtí 

designéři a návrháři log by neměli přehlížet ani takové aspekty, jakými jsou mezery mezi 

písmeny i jednotlivými odstavci, sklon písmen, jeho typografické zabarvení15, tučnost, 

poměr prostoru s textem a toho volného, kulturní a historický kontext konkrétního stylu, 

ale také předchozí využití jinými společnostmi nebo typickou spojitost s konkrétním 

obdobím dějin nebo žánrem (Samara, 2016, s. 130–141, 164–169). Není neobvyklé, že pro 

nově vznikající značku, tedy pro její logo, ale i pro celý její vizuální obsah, navrhnou 

designéři zcela nový font (Twemlow, 2008, s. 118). 

V případě kombinovaných log, tedy těch, která obsahují obrazovou i písmovou část, je 

jejich vhodná kombinace a vzájemné doplňování dalším klíčovým bodem k jejich úspěchu. 

Při správném zvolení písma a jeho uspořádání vzhledem k obrazovému materiálu tak 

můžeme z obou složek loga vytvořit „rovnocenné partnery“ (Samara, 2016, s. 163). Při 

vytváření tohoto typu loga je také vhodné připravit více možných kombinací, případně 

logo rovnou vytvořit tak, aby se dalo pracovat s různými variantami pro rozdílné 

příležitosti užití, tedy například umožnit zmenšovat velikosti obrazové i písmové části, 

upravovat jejich vzájemnou polohu apod. (Healey, 2011, s. 220). 

 
15 Typografickým zabarvením se souhrnně označují „rytmické, prostorové a texturní vlastnosti“ textu 

(Samara, 2016, s. 164). 
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Konkrétní písmo, stejně jako další prvky loga, ale nebude u svých příjemců vyvolávat vždy 

stejné asociace (Samara, 2016, s. 136). Stejně tak je i vzhledem ke kulturnímu zázemí 

publika vhodné v některých případech zvýraznit písmovou část loga před tou obrazovou, 

a to konkrétně v těch oblastech, ve kterých není povědomí o obchodních značkách 

dostatečně velké a symbol nebo obraz použitý v logu je méně známý, a tak i méně 

rozpoznatelný (Healey, 2011, s. 220). 

 

1.5.3 Tvar a forma 

Tvary, které jsou v logách využívány, jsou velmi pestré a často i nesnadno zařaditelné do 

základních kategorií, jakými jsou: kruhy, trojúhelníky, čtverce, obdélníky, kříže, hvězdy, 

štíty atd. Ale i v takových situacích, kdy je logo tvořeno nějakým složitějším nebo 

komplikovanějším tvarem, dochází v našem mozku k určitému zjednodušení, a tím tak ke 

snadnějšímu zapamatování a zařazení (Healey, 2011, s. 204). Tvar je tím, co nám pomáhá 

se při rozpoznávání věcí orientovat (Samara, 2016, s. 28). Pro typické a jednoduché tvary 

mají jejich příjemci konkrétní pojmenování, která jsou pro ně zároveň spojena s pozitivní 

konotací. Toho návrháři při tvorbě log využívají, neboť je pro jejich příjemce poté snazší si 

logo zařadit do pro ně již známé kategorie, v ideálním případě i s pozitivním 

pojmenováním. V opačných případech, kdy se při tvorbě log jejich autoři snaží 

o originalitu, dochází v některých případech k ironickému a hanlivému označování, 

v krajních případech může dojít i k pošpinění samotné značky (Healey, 2011, s. 204). 

„Každá forma, byť sebevíc abstraktní nebo zdánlivě jednoduchá, nese význam“ (Samara, 

2016, s. 28). Forma vizuálního objektu nese jeho podstatu, jeho sdělení. Kladně příjemce 

hodnotí takovou formu, jejíž části spolu vzájemně souvisí a která působí jistým, 

uvěřitelným a záměrným dojmem. Grafičtí designéři i návrháři log se zaměřují na druhy 

forem, jakými jsou například geometrická a biomorfní16 forma, na nejzákladnější typy 

forem, jimiž jsou bod, linie a plocha, nebo například na strukturu, proporčnost, blízkost 

a vzdálenost, dojem pohybu, kompozici či symetrii, popř. asymetrii (tamtéž, s. 28–29, 38–

77). 

V případě, že se návrhářům loga podaří zvolit takové barvy, písmo, formu a tvar, které 

 
16 Biomorfní forma je formou přírodní, tedy tvary, které jsou složité a nepravidelné. Naopak za geometrickou 

formu považujeme takovou, která má pravidelné obrysy, působí uměle a nepřirozeně (Samara, 2016, s. 50–

53). 
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spolu budou v souladu, hovoříme o jejich harmonii. Díky ní je možné podpořit zamýšlený 

význam. Pokud jsou jednotlivé prvky konkrétního loga v harmonii, dá se hovořit 

o úspěšném návrhu. V takové situaci je samotná harmonie často přehlédnutelnou vlastností 

loga, protože soulad a soudržnost si příjemci vizuálního sdělení nemusí ani uvědomovat. 

S harmonií souvisí i další stav – vizuální vyváženost. Pokud se u loga podaří jednotlivé 

prvky umístit tak, aby vzájemně rovnoměrně interagovaly, tedy byly ve vzájemné 

harmonii, docílí se tak klidného a hladkého dojmu (Ambrose a Harris, 2011, s. 120–121). 

 

1.5.4 Symboly 

Symbol je „grafický prvek, vyjadřující princip, myšlenku nebo objekt, avšak bez vzájemné 

logiky“ (Ambrose a Harris, 2011, s. 88). Některé symboly mají jednoznačný význam 

nezávisle na kulturním a jazykovém kontextu. Je tak možné je využít pro loga, se kterými 

společnost aspiruje prorazit na mezinárodní trh, neboť disponují jistou univerzálností 

a jazykovou bezbariérovostí (Airey, 2010, 25–27). I taková vlastnost má ale svá úskalí. Při 

využití symbolu, který bude až příliš všeobecný, může docházet při interpretaci daného 

symbolu, tedy i daného loga, k neefektivní komunikaci a symbol může být vykládán příliš 

obecně. Nedojde tak k utvoření vizuální identity konkrétní značky (Ambrose a Harris, 

2011, s. 90). Ne všechny značky do svého loga symbol potřebují. Například v případě, kdy 

je možné, že se bude zaměření dané značky v budoucnosti rozšiřovat, může být vhodnější 

variantou pouze konkrétně vybraný logotyp (Airey, 2010, s. 192). 

Ačkoli jsou jednoduché symboly samy o sobě prostými ikonami17, po spojení s konkrétním 

jménem dané společnosti, s konkrétní obchodní značkou, se stávají logem (Healey, 2011, 

s. 6). Významy takových symbolů je možné interpretovat pomocí denotace, konotace 

a sémiotiky. Zatímco denotace označuje „doslovný a primární význam obrazu či grafiky,“ 

(Ambrose a Harris, 2011, s. 86) konotace význam vykládá už na základě přechozích 

prožitých zkušeností, pocitů a poznání, předpokládá možný vliv způsobu prezentace 

(tamtéž, s. 86). (Sémiotice bude věnována jedna z dalších samostatných kapitol.) 

Některá loga mají skrytý symbolický význam. U takových log je záměrem jejich autorů 

vytvořit takový vizuál, který bude funkční i v případě, že jeho příjemce skrytý symbol 

 
17 Ikona je „grafický prvek reprezentující určitý předmět, osobu nebo něco jiného“ (Ambrose a Harris, 2011, 

s. 88). 
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nerozklíčuje. „Výhodou takových typů log je, že nejsou prvoplánová, mají více 

významových rovin, což přispívá k jejich větší atraktivitě, unikátnosti a originalitě18“ 

(Banyár, 2017, s. 167, překlad autorky). 

  

 
18 Původní znění: „Výhodou takýchto typov log je, že nie sú prvoplánové, majú viacero významových rovín, 

čo prispieva k ich väčšej atraktivite, unikátnosti a originalite.“ 
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2 Metodologická část 

2.1 Sémiotika 

Hlavním předmětem, kterým se sémiotika zabývá, je znak (Doubravová, 2009, s. 9). Podle 

Trampoty a Vojtěchovské (2010, s. 126) se jedná o „nauku o znacích a znakových 

systémech,“ která se „zabývá … zejména studiem tvorby významů.“ Podle Sedlákové 

(2014, s. 331) se pozornost sémiotiky dělí na tři oblasti: 

- „znaky, základní stavební jednotky různých symbolických systémů; 

- kódy, do nichž jsou znaky organizovány; 

- kulturu, ve které znaky a kódy fungují.“ 

Analogii lze nalézt ve starším rozlišení oblastí studia sémiotické analýzy od Charlese 

Williama Morrise (1970 cit. podle Sedlákové, 2014, s. 331–332), a to na: 

- sémantiku – analýzu vztahu znaku k předmětu, 

- pragmatiku – analýzu vztahu znaků k jejich uživateli 

- a syntaktiku – analýzu vztahy mezi znaky. 

V minulosti jsme se mohli setkat hned s několika přístupy k tomuto oboru. První teoretické 

poznatky vycházely mimo jiné ze zkoumání jazyka. Už ve starověku se Platón pokusil 

o definování znaku, na jeho myšlenky navázal i jeho žák Aristoteles, který, co se týče 

znaku, pojmenoval dva druhy vztahu (Doubravová, 2009, s. 38–39, 52): 

- „pro vztah mezi označovanou věcí a slovem, které ji označuje, používá termín 

sémeion (označení); 

- pro vztah mezi pojmem a jeho slovním vyjádřením pak užívá výrazu symbolon 

(znak)“ (tamtéž, s. 39). 

Během středověku se dále tento obor rozvíjel především v kontextu filozofie a teologie, 

například v myšlenkách Tomáše Akvinského pod označením tomismus, nebo Viléma 

Occama pod pojmenováním tereminismus. Přístupy a pohledy na sémiotickou teorii se také 

odlišovaly v inspiraci různými myšlenkovými směry – realismem, nominalismem či 

empirismem. V souvislosti s historií sémiotiky je zmiňováno mnoho významných filozofů. 

Jmenujme například Francise Bacona, Thomase Hobbese, Johna Locka nebo Johna Stuarta 

Milla. Ten v rámci sémiotiky přišel s rozlišením na (tamtéž, s. 40–45): 

- „denotaci,“ o které „mluvíme, když vyjadřujeme, k čemu jméno patří (co 
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pojmenovává),“ 

- a konotaci, která „se vztahuje k dalším informacím o objektu, které jméno nese 

(mohou být sociokulturní nebo individuální). Jde např. o asociace, které jméno 

vyvolává v tom, kdo se s ním setkává“ (tamtéž, s. 45). 

Můžeme u vytváření významů hovořit o denotativním a konotativním označování. 

V prvním případě se jedná o „jednoznačný, doslovný význam znaku“ a v druhém případě 

o „významy asociativní, druhotné“ (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 119). Význam 

textu19 se tak může pro jeho podavatele a příjemce lišit a také to znamená, že je sémiotická 

analýza ovlivněna sociokulturními hodnotami výzkumníka (tamtéž, s. 119). 

Významně se na rozvoji sémiotiky a sémiotické analýzy podíleli Ferdinand de Saussure 

a Charles Sanders Peirce (Eco, 2009, s. 24–27; Trampota a Vojtěchovská, 2010, s, 119). 

Lingvista a filozof de Saussure pojmenoval dvě části znaku v rámci jazykového systému: 

- označující (signifié/signifikant), 

- označované (signifiant/signifikát). 

„Označující je nástroj vyjadřující znak (fyzická podoba znaku …), označované znamená 

mentální koncept, který je jím vyvolán“ (Sedláková, 2014, s. 332). Zároveň nikdy „neplatí, 

že by jeden označující byl vždy spojen pouze s jedním označovaným“ a dochází 

ke konotativnímu označování (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 118). Ve vzájemném 

vztahu potom označující a označovaný vytváří znak. 

Saussurovo pojmenování dále rozpracoval například i Rolland Barthes ve svém konceptu 

mýtů a doplnil tak sémiotickou teorii o tzv. druhý stupeň označování. O třetí stupeň – 

ideologii – sémiotiku a pojetí znaku rozšířili John Hartley a John Fiske (Sedláková, 2014, 

s. 333–337).  

Podle Barthese (2004, s. 107–126) neexistují v sémiotice pouze dva členy, označující 

a označovaný, „neboť to, co se pokoušíme pochopit, rozhodně není jeden člen následující 

za druhým, ale korelace, jež je spojuje“ (tamtéž, s. 111). První stupeň označování 

Ferdinanda de Saussura, označující a označovaný, pro který používá výrazu denotace, 

rozšířil o druhý stupeň označování, konotaci, na jejíž úrovni jsou ke znaku připojeny další 

asociace, které mohou být individuální, ale i sdílené v určité společenské skupině nebo 

 
19 Text ve smyslu jakéhokoliv objektu zkoumaného sémiotickou analýzou, neboť „jsou všechny složeny ze 

znaků určených ke čtení“ (Sedláková, 2014, s. 330). 
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i celé kultuře. „Denotace je mechanická reprodukce …, konotace je lidská část procesu 

tvorby významu. … Denotace není přirozený význam znaku, ale význam naturalizovaný 

používáním v daném společenství. Podobně konotace jsou časově a kulturně podmíněné, to 

znamená, že neplatí fixně a ve všech společnostech“ (Sedláková, 2014, s. 339). Samotný 

mýtus vzniká řetězením konotací, řetězením konceptů, tedy v případě, že při vyjádření 

konkrétního sdělení opakujeme soubor znaků a dochází k multiplikaci významů (tamtéž, 

s. 338–340). Mýty vznikají v průběhu času vlivem mocenských pozic (Reifová, 2004). 

Mýtus „přeměňuje dějiny na přirozenost“ (Barthes, 2004, s. 128) a je „základním 

nástrojem vykládání společenského uspořádání a historie“ (Sedláková, 2014, s. 339). 

 

Tabulka 1: Zobrazení znaku jako výsledného členu primárního sémiotického řetězce  

 

1. označující 

(smysl) 

2. označované 

(koncept) 
 

3. znak 

I. OZNAČUJÍCÍ 

(forma) 

 

II. OZNAČOVANÉ 

(koncept) 

III. ZNAK/SIGNIFIKACE 

 

V prvním systému, lingvistickém, pojmenovává Barthes 1. označující „smyslem“. 

V sekundárním systému, který pojmenovává metajazykem, je na rovině mýtu 

I. OZNAČUJÍCÍ „formou“. U obou označovaných používá výrazu „koncept“. 

V jazykovém systému je třetím členem znak, v systému mýtů pro větší jednoznačnost 

užívá výrazu „signifikace“20. Mýtus je podle něj určitým druhem signifikace (2004, s. 107–

115). 

Charles Sanders Peirce (1997 cit. podle Sedlákové, 2014, s. 332–333) rozpracoval 

sémiotickou teorii o další velmi častou používanou typologii znaků, a to na základě 

rozlišení „vztahu k objektu, který reprezentuje,“ na: 

 
20 Sedláková (2014, s. 339) pracuje s termíny „pojem“ (místo koncept) a „označení“ (místo signifikace). 

Jazyk 

MÝTUS 
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- ikony – „vztah znaku a jeho objektu je dán podobnosti,“ 

- indexy – „mezi znakem a objektem existuje příčinná souvislost,“ 

- symboly – „spojení znaku a objektu je konvenční“ (Trampota a Vojtěchovská, 

2010, s. 119). 

Jeho koncept sémiotiky je označován jako triadický – je založený na vztahu 

znaku/reprezentantu, objektu/referentu a interpretanta (Doubravová, 2009, s. 49–50; 

Sedláková, 2014, s. 332–333). 

V případě vnímání významů log je podle Heilbrunna (2016, s. 185–188) kromě výše 

zmíněné vnitřní vzájemné závislosti znaku, objektu a interpretanta, ještě potřeba brát 

v potaz druhý systém. Tím jsou ostatní existující loga a jejich systém významů. 

Jednotlivým logům podle něj přisuzujeme jejich významy i na základě srovnání s jinými 

logy. 

Výčet výchozích sémiotických konceptů, přístupů k teorii sémiotiky a historických milníků 

ve vývoji sémiotiky není v mé práci kompletní, avšak pro účely této práce dostačující. 

 

2.2 Sémiotická analýza 

Podle Sedlákové (2014, s. 329) se sémiotická analýza „snaží o porozumění sociálnímu 

používání znaků a tvorbě významů z jejich vzájemných vztahů v rámci znakového 

systému.“ Sémiotická analýza jakožto metoda kvalitativní je na rozdíl od kvantitativních 

přístupů mnohem více závislá na intuici samotného výzkumníka. Obvykle pracuje 

s menším vzorkem. Pomocí sémiotické analýzy můžeme zkoumat např. reklamní 

a zpravodajské texty, značku, logo, obal výrobku (tamtéž, s. 329–331), fotografie, filmy, 

divadlo či hudbu (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 118). 

Pomocí sémiotické analýzy se můžeme pokusit o odkrývání významů zkoumaných 

předmětů a analyzovat tak jejich symbolický význam (Trampota a Vojtěchovská, 2010, 

s. 118). Velmi důležitý je při používání sémiotické analýzy, ale také při jejím čtení, fakt, že 

výsledky této výzkumné metody nám nikdy nepředstaví kompletní spektrum významů 

a ani se o to nesnaží. Sémiotická analýza se nezaměřuje na tvůrce ani čtenáře svého 

předmětu zkoumání, ale na text samotný. „Zjištění sémiotické analýzy nevypovídají o tom, 

co jím chtěl komunikovat jeho tvůrce ani jak jej čtou jeho příjemci. Jde opět o jednu (nebo 

několik) z možných variant interpretace daného sdělení“ (Sedláková, 2014, s. 331). 
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Sémiotická analýza tak nereflektuje realitu. K jejímu poznání je potřeba zkoumat záměry 

tvůrců a vnímání příjemců (tamtéž, s. 331). Na vnímání příjemci se zaměřím ve druhé část 

své práce. Obě části budou poté srovnány. 

Sémiotikou marketingu a vizuální podoby značky včetně loga, se dlouhodobě zabývá 

například Laura Ruth Oswald. Ve své knize Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and 

Brand Value (2011, s. 50, překlad autorky) uvádí, že díky sémiotice můžeme „identifikovat 

způsoby, jakými jsou významy značek zakotveny v širokých kulturních mýtech, 

společenských organizacích a přesvědčeních cílového trhu.21“ Sémiotika loga nám 

„umožňuje pochopení jeho fungování a zejména jeho schopnosti vhodně reprezentovat to, 

pro co bylo určeno22“ (Heilbrunn, 2016, s. 175, překlad autorky). 

 

2.3 Parametry výběru log 

Jak uvádím i v kapitole Vznik, historie a vývoj značky a loga, podle Milana Banyára (2017, 

s. 20) je už dnes možné pozorovat, že značky a proces jejich budování nejsou jen otázkou 

komerčního sektoru, pro který je to jedna z možností, jak podporovat nabývání zisku. Čím 

dál tím více se budování značky, s tím spojené její řízení a větší důraz na marketing 

a marketingovou komunikaci, stávají předmětem zájmu i u organizací „veřejného, 

kulturního, uměleckého a neziskového sektoru.23“ 

Tvrzení Milana Banyára potvrzuje i studie íránských výzkumníků s názvem Přínos 

brandingu loga: Existují nějaké důkazy o jeho dopadu na sektor vysokoškolského 

vzdělávání?24 (Sadeghvaziri, Gomar, Azimi, Shoja a Mozafari, 2022, překlad autorky). 

V této studii se její autoři zabývali dopadem budování loga a práce s ním a na možné 

následné výhody pro jednotlivé vysoké školy v Íránu. Výsledky jejich výzkumu mimo jiné 

ukázaly, že branding loga má pozitivní dopad na závazek studentů vůči jejich univerzitě 

a na „word of mouth marketing“25. Budování loga může být pro univerzity nástrojem pro 

 
21 Původní znění: „identifies ways brand meanings are embedded in the broad cultural myths, social 

organization, and beliefs of the target market.“ 
22 Původní znění: „provides insights into an understanding of its functioning and in particular its ability 

effectively to represent that for which it was intended“ 
23 Původní znění: „veřejného, kulturního, uměleckého, alebo neziskového sektora.“ 
24 Původní znění: „Brand Logo Benefit: Is There any Evidence of its Impact in the Higher Education 

Sector?“ 
25 Word of mouth marketing je „forma osobní komunikace založená na výměně informací o produktech, 

službách nebo značkách mezi zákazníky, spotřebiteli a jejich blízkým okolím (rodinou, příbuznými, přáteli, 

sousedy, kolegy, známými apod.)“ (Banyár, 2018, s. 145). Předpokládá se, že tento způsob doporučení má 
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odlišení se od konkurence. Díky atraktivnímu logu mohou studenti získat bližší vztah 

k samotné univerzitě a považovat její úroveň za lepší. Což koresponduje i s výsledky 

dalšího výzkumu (Lee, Rodriguez a Sar, 2012), zaměřeného na design log cestovního 

ruchu konkrétních zemí. Autoři této studie tvrdí, že „když lidé zhodnotí vizuální stránku 

log jako vysoce kvalitní, předpokládají poté, že i samotné produkty, které dané logo 

zastupuje, budou vysoce kvalitní26“ (tamtéž, s. 586). Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že 

respondenti byli více ochotni navštívit ty země, jejichž loga hodnotili pozitivněji. 

Procesu brandingu ve veřejném sektoru se věnuje americká studie Více než jen logo: 

Postřehy k brandingu od vedení měst vedoucí k testovatelným návrhům27 (Thomas, Fay 

a Berry, 2021, překlad autorky). V té se výzkumníci zaměřili na branding na komunální 

úrovni, na které se čím dál tím více využívá marketingových strategií komerčních 

společností, tedy soukromého sektoru. Výsledkem bylo zjištění, že díky brandingu je pro 

obce snadnější spolupracovat s dalšími interními a externími subjekty na jejich další 

propagaci. Zároveň branding zlepšuje i vnímání obce jejími obyvateli. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si tak na základě výše uvedených kritérií zvolila loga 

jednotlivých krajů České republiky. Ta splňují mnou stanovená kritéria z teze bakalářské 

práce – odlišují se v konkrétních aspektech, jako je například typografie, styl, barva či tvar. 

Některá z nich prošla v nedávné době redesignem28. Také byla vytvářena ve stejném 

kulturním prostředí, ze kterého budou pocházet i respondenti dotazníkového šetření. 

Sémiotické analýze i dotazníkovému šetření bude podrobena jen polovina z celkových 14 

log krajů, a to z důvodu snahy o dodržení rozsahu bakalářské práce. Výběr těchto 7 log 

bude na základě již výše zmíněných kritérií – odlišnost a co možná největší pestrost 

v aspektech barvy a kombinace barev, tvaru, typografie, použitého symbolu apod. 

Samotná analýza těchto vybraných log bude provedena na úrovních prvního, druhého 

a třetího stupně označování. Tedy nejprve proběhne denotace jejich sdělení, a to na úrovni 

jednotlivých znaků, jejich vzájemného působení a jejich vzájemného vztahu, tedy zda je 

 

u svých příjemců vysokou míru důvěry, tím pádem může ovlivňovat jejich chování a rozhodování, a to např. 

více než reklama v médiích. Tato forma marketingu patří mezi jednu z nejstarších forem reklamy (tamtéž, 

s. 145–146). 
26 Původní znění: „When people rate the visual quality of logos as high, they assume that the products they 

represent are of high quality as well.“ 
27 Původní znění: „More Than a Logo: Branding Viewpoints from City Managers Leading to Testable 

Propositions“ 
28 Například logo Pardubického kraje v roce 2017 (Design portál, 2017), nebo logo Zlínského kraje v roce 

2022 (Zlínský kraj, 2022). 
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např. některý z nich dominantní.  Při analýze druhého stupně označování se budu snažit 

odhalit, co jednotlivé znaky zastupují, na co odkazují, případně koho nebo co reprezentují. 

V potaz bude bráno i publikum, v tomto případě pravděpodobní zamýšlení příjemci 

vizuálního sdělení log, cílová skupina. V závislosti na předchozích zjištěních se v rámci 

třetího stupně označování budu snažit i o odkrytí použitých konotovaných významů, 

případně společensky či mocensky daných mýtů (Sedláková, 2014, s. 341–386). 

Symboliku jednotlivých prvků loga budu vyhledávat v oblasti heraldiky29, neboť na 

základě erbů vznikaly loga ve starověku, v oblasti vexilologie30, neboť některá loga 

vycházejí ze znaku a vlajky svého kraje, a z dalších oblastí. Tyto oblasti budou 

přizpůsobeny vždy konkrétnímu logu a konkrétním využitým symbolům, barvám, tvarům, 

typografii a jejich vzájemným kombinacím. Na základě zjištěných významů formuluji 

hypotézy, jejichž pravdivost poté budu ověřovat pomocí dotazníkové šetření. 

 

2.4 Loga krajů České republiky 

Česká republika je rozdělena na 14 krajů, které byly vytvořeny v roce 2000 (podle čl. 

1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb.) Každý kraj může mít své oficiální symboly – znak 

a vlajku (podle § 5 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.). Všech 14 krajů má ale také další, 

neoficiální symbol – své logo (Asociace krajů České republiky, 2013). O jeho užití 

a o nakládání s ním si kraje rozhodují samy za pomoci vlastních směrnic, vyhlášek, 

manuálů apod. 

Pro doplnění kontextu uvádím přehled všech 14 log: 

 

 
29 Heraldika je dle Akademického slovníku cizích slov „jedna z pomocných věd historických zkoumající 

a hodnotící znaky (erby) jako historické prameny“ (Internetová jazyková příručka, 2008–2022b). 
30 Vexilologii můžeme podle Akademického slovníku cizích slov definovat jako „pomocnou historickou 

vědu zabývající se vlajkami, prapory, zástavami aj.“ (Internetová jazyková příručka, 2008–2022c). 

Obrázek 1: Logo Jihočeského kraje 
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Obrázek 2: Logo Jihomoravského kraje 

Obrázek 3: Logo Karlovarského kraje 

Obrázek 5: Logo Libereckého kraje 

Obrázek 4: Logo Královéhradeckého kraje 
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Obrázek 7: Logo Olomouckého kraje 

Obrázek 6: Logo Moravskoslezského kraje 

Obrázek 8: Logo Pardubického kraje 

Obrázek 9: Logo Plzeňského kraje 
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„Logo je vyhotoveno ve dvou podobách, které jsou si navzájem rovnocenné“ (Ústecký 

kraj, 2022, s. 4). Pro účely analýzy bylo vybráno to, jehož typografie se více odlišuje od 

ostatních vybraných log (na obrázku 12 umístěno vlevo). 

Obrázek 10: Logo hlavního města Prahy 

Obrázek 12: Logo Ústeckého kraje 

Obrázek 11: Logo Středočeského kraje 
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2.5 Sémiotická analýza vybraných log 

Všechna vybraná loga se shodují v několika aspektech. Pokud budu vycházet z teoretické 

části práce, budu očekávat, že všechna byla vytvořena k tomu, aby reprezentovala daný 

kraj, aby vyjadřovala jeho charakter, aby ho propagovala, a to jak uvnitř kraje, tak navenek 

v rámci celé republiky i mimo ni. Záměrem bylo vytvořit loga atraktivní pro cílové 

publikum, kterým jsou občané České republiky, popř. občané jednotlivých krajů, ale také 

návštěvníci ze zahraničí. Jedná se vždy o vizuální symbol, který až po propojení se svou 

značkou, v tomto případě se značkou konkrétního kraje, nabývá svého plného významu. 

Analýze však budou podrobena pouze loga samotná. Ve všech případech se jedná o loga 

kombinovaná – tvoří je písmová i obrazová část. Písmovou částí je vždy vlastní jméno 

kraje31. Všechna jsou také vizuálně spíše jednoduchá, v případě některých je to ovlivněno 

i dobou jejich vzniku. U některých z nich je častěji využíváno výrazu „logotyp“. Já u své 

práce, a to i na základě teoretické rešerše, zůstanu u používání pojmu „logo“. Pokud 

existuje více možných variant loga, např. černobílá varianta, inverzní varianta aj., vybrána 

bude vždy varianta v originálním barevném provedení. 

Struktura podkapitol věnujících se konkrétním logům bude následující: V první části bude 

vlastní analýza loga. Následovat bude hypotéza sestavená na základě analýzy, tedy 
 

31 Vlastními jmény místními a jejich analyzováním se blíže zabývá toponomastika, konkrétně kraji a jinými 

částmi zemského povrchu vzniklými přirozeně i lidskou činností choronymastika (Černý a Holeš, 2004, 

s. 72–73). 

Obrázek 14: Logo Zlínského kraje 

Obrázek 13: Logo Kraje Vysočina 
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předpokládaných charakteristik a vlastností, které by se mohly příjemcům log asociovat, 

a to jak s logy samotnými, tak i s kraji, které reprezentují. Výčet charakteristik, vlastností 

a dalších slovních spojení bude uveden v abecedním pořádku. Ve třetí části bude uveden 

zamýšlený význam jednotlivých log v takové podobě, v jaké ho uvádějí jejich autoři či 

zadavatelé, tedy samy kraje. Na jeho základě bude výčet charakteristik, vlastností a dalších 

slovních spojení v dotazníkovém šetření doplněn o další možnosti. 

 

2.5.1 Analýza loga Karlovarského kraje 

 

 

 

Původní varianta současného loga Karlovarského kraje byla vytvořena v roce 2003. V roce 

2021 ale prošlo logo redesignem, autorkou jeho současné podoby je Terezie Kajabová 

(Font, 2021). 

 

Logo pracuje s tmavými odstíny dvou barev – modré a červené. Jeho obrazovou část tvoří 

dva zaoblené trojúhelníkovité tvary, které jsou postavené vrcholem dolů a směrem nahoru 

se od sebe rozevírají. Levý, tmavě modrý, udává společně s písmovou částí linku řádku, 

pravý, tmavě červený, se k němu přidává o něco výše. Společně jsou symbolem pro vřídlo 

či tryskající pramen. Napravo od něj je písmová část, název „Karlovarský kraj“. Ta je 

rozdělena na dva řádky, zarovnání písma je doleva, výškou sahá přibližně do poloviny celé 

Obrázek 15: Logo a znak Karlovarského kraje 

Obrázek 16: Původní logo Karlovarského kraje 
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obrazové části. První písmeno slova „Karlovarský“ je verzálkou, ostatní písmena jsou 

minuskami32 (Banyár, 2017, s. 210–211). V logu není ani jeden z prvků nijak výrazně 

dominantním. 

Zvolená barevná kombinace i vybraný symbol pravděpodobně vycházejí z oficiálního 

znaku Karlovarského kraje, ve kterém je v jedné z jeho čtyř částí možné pozorovat právě 

symbol vřídla, nebo fontány, která symbolizuje lázeňství (Česká vexilologická společnost, 

2022a). Vřídlo, jinak také možné řečeno zřídlo33, i pramen, jsou v heraldice symbolem pro 

„neutuchající léčivé přírodní síly a léčivost“ (Palivec, 1978, s. 86). Tyto symboly tak 

mohou kraj charakterizovat jako zdravé prostředí pro žití. Obecně pramen symbolizuje 

životodárnou sílu, v bibli věčný život a znovuzrození (Becker, 2002, s. 229). Proudící vodu 

je možné chápat ve významu pozitivního vlivu léčivých pramenů na duševní i tělesnou sílu 

člověka (Lurker, 2005, s. 489–490). Lze tak v přeneseném významu kraj vnímat jako silný. 

Dvě zvolené barvy jsou z vizuálního hlediska ve vzájemné harmonii (Banyár, 2017, 

s. 185–186). Převažující tmavě modrá, použitá v obrazové i písmové části loga, vyvolává 

svým odstínem vážnější dojem (tamtéž, s. 177). Z psychologického hlediska jsou si ale 

vybrané barvy v mnohém protikladem. V kombinaci s využitým symbolem je zde možné 

červenou barvu vnímat jako život, živelnost a energii, případně dynamiku (tamtéž, 

s. 193–195), modrou naopak jako tradici (Ambrose a Harris, 2011, s. 130) a společnou 

souhru symbolu vody a pramene, jako zdraví a čistotu (Černý a Holeš, 2004, s. 190, 198). 

Kombinací symboliky tepla, červené barvy (tamtéž, s. 197), a symboliky chladu, modré 

barvy (Banyár, 2017, s. 195), a právě dvou geometrických útvarů (Černý a Holeš, 2004, 

s. 199), vzniká určitá rovnováha. 

Písmo je moderní bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219), u obou slov tenkého řezu, 

působící neutrálním dojmem (Samara, 2016, s. 136–137). Zvolený typ písma v porovnání 

s původní variantou loga vyvolává spíše modernější dojem (Ambrose a Harris, 2011, 

s. 118). 

 

 
32 Verzálky jsou písmové znaky velké abecedy, minusky jsou písmové znaky malé abecedy (Banyýr, 2017, 

s. 210–211). 
33 Vřídlo je možné definovat jako „teplý podzemní pramen“ (Internetová jazyková příručka, 2008–2022d), 

zřídlo jako „léčivý horký přírodní pramen“ (Internetová jazyková příručka, 2008–2022e). Slova je možné 

považovat za synonyma. 
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2.5.1.1 Hypotéza č. 1: Logo Karlovarského kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Čisté prostředí 

- Dynamika 

- Rovnováha 

- Silný kraj 

- Tradice 

- Zdravé prostředí 

- Živelnost a energie 

- Život 

 

2.5.1.2 Zamýšlený význam loga Karlovarského kraje 

Podle Grafického manuálu (Karlovarský kraj, 2021) „logo kraje tvoří symbol vyvěrajících 

pramenů a nápis Karlovarský kraj. Barevné provedení loga je modro-červené. V této 

kombinaci se odráží tradice a stabilita34 Karlovarského kraje s moderním a inovativním 

přístupem.“ 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tuto další možnost: 

- Moderní a inovativní přístup 

 

 
34 Slovo „stabilita“ je svým významem velmi podobné slovu „rovnováha“, v některých případech se dají tato 

dvě slova považovat za synonyma, tedy slova významově totožná (Internetová jazyková příručka, 2008–

2022f). Ve výčtu možností v dotazníkovém šetření tak uvádím pouze slovo „rovnováha“. Tato situace se 

opakuje u více krajů, ve všech případech bylo postupováno stejně. 
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2.5.2 Analýza loga Libereckého kraje 

 

Původní logo Libereckého kraje bylo používáno od roku 2002. Neslo v sobě symboliku 

Ještědu a pracovalo s červenou a modrou barvou, stejně jako znak Libereckého kraje 

(Liberecký kraj, 2020, s. 4). 

 

V roce 2006 ho pak nahradilo naprosto odlišné logo z dílny grafika Jiřího Chalupy, v šedo-

vínové barevné kombinaci (Liberecký kraj, 2020, s. 4). To bylo ale v rámci oslav 20 let od 

založení krajů a v rámci inovace vizuálního stylu Libereckého kraje v roce 2020 

pozměněno a jeho základní barevné provedení je v červené podobě (Říhová, 2022a). 

 

Obrázek 17: Logo a znak Libereckého kraje 

Obrázek 18: Původní logo Libereckého kraje 

Obrázek 19: Původní varianta současného loga Libereckého kraje 
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Obrazová i písmová část loga Libereckého kraje jsou vyhotoveny výraznou červenou 

barvou. Písmová část je rozdělena na dva řádky, slovo „kraj“, na druhém řádku, je pod 

slovem „Liberecký“ zasazeno pod jeho částí „rec“ a linkou písmene „k“, písmena tak na 

sebe vhodně navazují. První písmeno slova „Liberecký“ je verzálkou, ostatní písmena jsou 

minuskami (Banyár, 2017, s. 210–211). Vlevo a dole od písmové části loga je obrazová 

část. Tu tvoří tři stejně široké, ale rozdílně dlouhé „čtvrtkružnice“. Všechny tři začínají na 

horní úrovni písmena „L“ a postupně se stáčejí dolů a doprava. Směrem doleva se jejich 

délka zkracuje. 

Barvou i vyobrazeným symbolem je logo možné odvodit od znaku Libereckého kraje. 

V tom červenou barvu nalezneme v tmavším odstínu. V jeho levé dolní čtvrtině je „volný 

stříbrný vydutý hrot s vlnitou patou odkazující na Ještěd jako dominantu hornatého kraje“ 

(Česká vexilologická společnost, 2022b). Jeho svah kopírují tři křivky použité v logu 

a jsou tak ikonou hory. Jedním z jejích možných symbolických významů je spojení mezi 

nebem a zemí na vrcholku hory, také symbol hory jako místa, na kterém bohové často 

sídlí, symbolem vlády, spojení vlády a obyčejných lidí. V naší kultuře je dominantním 

čtením to zleva doprava, a tak je možné horu vnímat ve směru seshora dolů, přeneseně 

tedy jako symbol pro kraj, v jehož zájmu budou jeho obyvatelé, jehož vedení bude 

upřednostňovat své občany před sebe samými. S horami se také pojí ukrytá tajemství, často 

v podobě hrdinů a bojovníků, kteří v případě potřeby přijdou na pomoc, hora tak často 

symbolizuje ochranu nad krajem, bezpečný kraj (Becker, 2002, s. 83–85). V heraldice je 

hora symbolem pro tvrdost, nezdolatelnost a vzdor (Palivec, 1978, s. 76), což 

koresponduje i s její spojitostí se skálou a kamenem (Lurker, 2005, s. 158–159). Může také 

symbolizovat „hornatý domov předků“ (Palivec, 1978, s. 76), a tím obecně odkazovat na 

zachování tradice. 

U „čtvrtkružnic“ je možné také vnímat jejich počet – tři. Číslo tři je v mnoha 

náboženstvích symbolem jednoty a různosti, často v podobě božských trojic (Černý 

a Holeš, 2004, s. 199), což lze interpretovat jako kraj různorodý, přesto jednotný. Trojka 

symbolizuje také úplnost a pevné základy (Lurker, 2005, s. 540), neboť je základem 

četných systémů (Becker, 2002, s. 304). 

Jediná barva, červená, má velmi dobrou schopnost upoutat pozornost, vyvolat emoce, a to 

ať už pozitivní, tak i negativní (Banyár, 2017, s. 193–194). To může být podpořeno 

i zvolením jejího odstínu. Zvolením světlejšího a méně křiklavého odstínu červené jsou 
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u tohoto loga podpořeny spíše ty pozitivnější a jemnější vlastnosti (tamtéž, s. 177). 

V kombinaci s ikonou hory tak červená barva asociuje dynamiku (Ambrose a Harris, 

2011, s. 130), energii, sílu a odvahu (Černý a Holeš, 2004, s. 197). Vášeň, touhu po životě 

(Healey, 2011, s. 214), vzrušení, ale i negativní konotace, jako agresi, nenávist či 

nebezpečí (Banyár, 2017, s. 193–194) vzbuzují tmavší a křiklavější odstíny červené 

(Samara, 2016, s. 122). 

Písmo je bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219). Je vyhotoveno tučným řezem a je zúžené 

šířky (Samara, 2016, s. 136–137). Působí celkově neutrálním dojmem. 

 

2.5.2.1 Hypotéza č. 2: Logo Libereckého kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bezpečí 

- Dynamika 

- Energický kraj 

- Kraj, jehož vedení upřednostňuje své občany před sebe samými 

- Kraj, který staví na pevných základech 

- Nezdolatelnost 

- Odvaha 

- Různorodý, přesto jednotný kraj 

- Silný kraj 

- Tradice 

- Tvrdost 

- Vzdor 

 

2.5.2.2 Zamýšlený význam loga Libereckého kraje 

Zamýšleným významem využitých prvků v logu byl takový, že „pruhy vyjadřují 

dynamiku, která zde zastupuje pokrok směřující k obecné prosperitě založené na zdravé 

rozvaze a zodpovědnosti. Ztvárňují vzájemné žádoucí lineární vazby mezi jednotlivými 
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prvky, které se navzájem ovlivňují, prolínají, působí na sebe a směřují ke společnému cíli. 

Tato symbolika tak zastupuje jednotlivé činnosti v rámci organizačních, průmyslových, 

kulturních a společenských aspektů všech dílčích částí Libereckého kraje. Grafická 

nadsázka spojuje i sportovní tradici, motivaci a přirozenou soupeřivost“ (Liberecký kraj, 

2020, s. 4). Červené zbarvení má upoutat pozornost, vyvolat reakci a působit vyzývavě 

a vzrušujícím dojmem (Říhová, 2022a). 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tyto další možnosti: 

- Motivace 

- Pokrok 

- Prosperita 

- Soupeřivost 

- Společný cíl 

- Sportovní tradice 

- Vyzývavý a vzrušující dojem 

- Zdravá rozvaha 

- Zodpovědnost 

 

2.5.3 Analýza loga Olomouckého kraje  

 

Logo Olomouckého kraje, z grafické dílny Studio Koráb z Olomouce, bylo vytvořeno 

v roce 2007 (Koráb, 2007). Skládá se z vícebarevné obrazové části a z nápisu „Olomoucký 

kraj“. Ani jeden z těchto prvků není výrazně dominantnější. Jsou ve vzájemně pevně dané 

poloze, kdy písmová část tvoří jakoby pravý dolní index té obrazové, nebo je to možné 

Obrázek 20: Logo a znak Olomouckého kraje 
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vnímat i obráceně, ta obrazová tvoří levý horní index té písmové. Ani použitý symbol, ani 

barevná kombinace pro něj zvolená, nevycházejí ze znaku Olomouckého kraje, jako je 

tomu např. u některých jiných log. 

Obrazovou částí je ikona květiny či květu, která je tvořena pěti okvětními lístky v pěti 

různých barvách – světlé modré, světe zelené, červené, žluté a tmavě zelené. Jednotlivé 

lístky jsou rozdílně velké, těmi výraznějšími jsou dva – světle zelený a světle modrý. 

I přesto ale tvoří barevná kombinace spíše jeden celek, než že by bylo potřeba každou 

barvu vnímat více jednotlivě. Využití pestrých barev evokuje živost. Tu ještě více 

podporuje sytost barev. Světlejší odstíny dvou dominantnějších barev vyvolávají dojem 

lehkosti (Banyár, 2017, s. 174–177). Užití více různých barev představuje kraj jako 

rozmanitý (tamtéž, s. 201–202). To můžeme chápat například tak, že je kraj rozmanitý 

v tom, co jeho obyvatelům ale i návštěvníkům může nabídnout. 

Květ zobrazený v logu nelze identifikovat s žádným konkrétním druhem květiny. 

V heraldice květina symbolizuje dobrý a nadějný stav (Palivec, 1978, s. 55). Pro své 

nedlouhé bytí je květ také symbolem pro nestálost. Svou rolí v přírodě, konkrétně 

odevzdaností slunci a dešti, představuje květina pokoru (Becker, 2002, 141). Už od 

starověku kytice nebo květina symbolizuje život. Ve starokřesťanské kultuře i naději na 

vzkříšení (Lurker, 2005, s. 251–252). V přenesením významu je tak květinu v tomto logu 

možné chápat jako naději na obnovu kraje. Okvětních lístků je právě pět, a číslo pět jako 

dokonalé číslo člověka (Cooper a Plzák, 1999, s. 29–30), může i v tomto případě vyvolávat 

dojem ideálnosti. 

Zvolené písmo je moderní bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219). První písmeno slova 

„Olomoucký“ je verzálkou, ostatní písmena jsou minuskami (Banyár, 2017, s. 210–211). 

První část písmové části loga, slovo „Olomoucký“, je vyhotoveno tučným řezem, díky 

čemuž je možné ho vnímat hierarchicky výše než druhou část, slovo „kraj“ (Samara, 2016, 

s. 136–137). Vybrané písmo působí celkově neutrálním dojmem. Tmavě modré barevné 

provedení písmové části se snaží o vyrovnání významu té obrazové, neboť evokuje naopak 

spolehlivost, bezpečí a tradici (Ambrose a Harris, 2011, s. 130). Vyvolává důvěru ve 

značku, tedy v celý svůj kraj (Banyár, 2017, s. 195). Právě pro tyto vlastnosti je tmavě 

modrá jednou z nejoblíbenějších užívaných barev značek (Healey, 2011, s. 215). 
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2.5.3.1 Hypotéza č. 3: Logo Olomouckého kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bezpečí 

- Důvěra 

- Ideálnost 

- Lehkost 

- Nestálost 

- Obnova kraje 

- Pokora 

- Rozmanitost 

- Spolehlivost 

- Tradice 

- Živost 

- Život 

 

2.5.3.2 Zamýšlený význam loga Olomouckého kraje 

V Manuálu loga Olomouckého kraje (Olomoucký kraj, 2021) je význam základního 

grafického prvku, pětilisté květiny, vykládán jako „symbol vesměs pozitivní a vstřícný. 

Květina je jako přátelský stisk ruky. Květinu podáváme na důkaz lásky i úcty. Květina je 

příslibem příjemné vůně, svěžesti i perspektivy růstu … Tato květina znázorňuje pět 

rovnocenných okresů kraje, s individuálním charakterem, přičemž žádný z nich není „ani 

první, ani poslední.“ Jednotlivé části kraje jsou stejně jako okvětní lístky nedělitelné. 

„V symbolice okvětních lístků lze spatřovat i základní prvky života v kraji.“ Záměrem 

tohoto loga nemá být vnutit svým příjemcům zamýšlené konotace, ale „svým hravým 

pojetím dát prostor fantazii.“ 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tyto další možnosti: 

- Láska 
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- Perspektiva růstu 

- Přátelský kraj 

- Rovnocennost a nedělitelnost 

- Úcta 

- Vstřícnost 

 

2.5.4 Analýza loga Pardubického kraje 

 

 

 

Logo Pardubického kraje prošlo redesignem v roce 2017 „v ateliéru designérů pod 

vedením Přemysla Kokeše“ (Design portál, 2017). Obrazovou částí loga je kruh, ve kterém 

jsou na modrém pozadí dva kříže – jeden hlavní, úplný, který spojuje všechny čtyři strany, 

žluté barvy, druhý, červený, neúplný, vedoucí pouze zleva doprava a poté z prostředku 

dolů, částečně překrývající kříž žlutý. Písmovou částí, která je vpravo od té obrazové, je 

nápis „Pardubický kraj“. Logo barevně zcela vychází ze znaku Pardubického kraje a ze 

symbolu glóbu ve znaku využívá jeho kruhovitého či kulovitého tvaru pro formu celého 

loga. 

Ve znaku Pardubického kraje je glóbus vyobrazen ve spojení s otevřenou bránou, což 

symbolizuje „vstřícnost vůči vnějšímu světu“ (Česká vexilologická společnost, 2022c). 

Zvolenou formu loga, kruh, je možné chápat jako symbol jednoty, jakožto jednotného 

kraje (Healey, 2011, s. 208), dokonalosti (Becker, 2002, s. 132–133), ale i uzavřenosti 

a nepřístupnosti (Banyár, 2017, s. 144). Kruhovitý tvar symbolizuje také ochranu 

(Becker, 2002, s. 132–133), tedy přeneseně může znamenat bezpečný kraj.  

Další použité symboly, dva kříže, mají nespočet významů. Jednou z možných interpretací 

v závislosti na kontextu je symbolika předků, tedy odkaz na historii kraje (Lurker, 2005). 

Význam kříže je také velmi často vykládán jako označení pro čtyři světové strany, v tomto 

Obrázek 21: Logo a znak Pardubického kraje 
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konkrétním případě by tak mohl být vnímán žlutý kříž se čtyřmi rameny, symbolizovat by 

tak mohl onu propojenost s celým světem. Lze jej také vnímat jako symbol pro rozcestí 

(Becker, 2002, s. 136–137), pro křižovatku (Healey, 2011, s. 208), tedy jako místo ve 

středu, ve středu pozornosti, ve středu dění, přeneseně tedy jako kraj hlavního dění, 

hlavních událostí. Nejenom v heraldice má kříž velkou spojitost s křesťanstvím a vírou, 

červeně zbarvený kříž, navíc tvarem do písmene „T“, pak přímo utrpení Krista (Černý 

a Holeš, 2004, s. 195; Palivec, 1978, s. 54–55). Žlutý pravidelný kříž, tzv. řecký kříž, 

naopak symbolem věčnosti. Ten by ale mohl být chápán i jako symbolem plus, tedy 

znamením pozitivna (Černý a Holeš, 2004, s. 195), což by korespondovala 

i s převažujícím vnímáním žluté barvy jako optimistické, radostné, energické 

a vyvolávající štěstí. Po vizuální stránce se k sobě všechny tři barvy vzájemně hodí, žlutá 

s modrou vyvolávají vzájemný vizuální kontrast (Banyár, 2017, s. 185–186, 197, 202), 

v kombinaci s červenou barvou je zaručená pozornost (Samara, 2016, s. 122). 

Písmo je černé barvy a je bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219). První písmeno slova 

„Pardubický“ je verzálkou, ostatní písmena jsou minuskami (Banyár, 2017, s. 210–211). 

Celkově působí velmi strojově, nevýrazně, až nezpracovaně, je vyhotoveno velmi 

obyčejným fontem. 

Původní logo Pardubického kraje, jehož autorem byl Lubomír Novotný (Design portál, 

2017) a bylo používáno od roku 2002 (Font, 2017), zahrnovalo symboly glóbusu, stejně 

jako znak, a Kunětické hory, která je dominantou Pardubického kraje. Logo pracovalo se 

dvěma stejnými barvami, modrou a žlutou, ale v kombinaci s použitými symboly by jejich 

vnímání bylo pravděpodobně rozdílné. 

 

 

Obrázek 222: Původní logo Pardubického kraje 
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2.5.4.1 Hypotéza č. 4: Logo Pardubického kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bezpečí a ochrana 

- Dokonalost 

- Energický kraj 

- Jednotný kraj 

- Kraj hlavního dění, hlavních událostí 

- Odkaz na historii 

- Pozitivno, optimismus 

- Radost 

- Štěstí 

- Utrpení 

- Uzavřenost a nepřístupnost 

- Věčnost 

- Vstřícnost vůči vnějšímu světu a propojenost se světem 

 

2.5.4.2 Zamýšlený význam loga Pardubického kraje 

Podle Manuálu jednotného vizuálního stylu Pardubického kraje představuje jeho logo 

(Pardubický kraj, 2022) „stylizovaný globus, který je dominantním prvkem znaku 

Pardubického kraje a představuje otevřenost kraje světu a jeho propojení se světem. Na 

globusu jsou vyznačeny cesty, které Pardubický kraj utvářely. Žlutý kříž je tvořen 

historickými cestami a červený kříž značí křížení železničních cest. Cesty jsou zde 

symbolem propojení jednotlivých částí regionu i jeho napojení na okolní svět“ (tamtéž). 

Čtyři modrá pole zastupují čtyři okresy kraje (Pardubický kraj, 2018). 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tuto další možnost: 

- Propojenost celého kraje 
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2.5.5 Analýza loga Ústeckého kraje 

 

 

Logo Ústeckého kraje vytvořil grafik Radek Michel a oficiálním logem je od roku 2002 

(Ústecký kraj, 2022, s. 4). Logo do velké míry vychází z pravé horní čtvrtiny znaku 

Ústeckého kraje. Pracuje se stejnými barvami – zelenou, modrou a šedou – a využívá 

stejných symbolů – řeky, případně vody obecně, a brány, případně mostu nebo hradu. 

Ikona brány, respektive obrysu brány, je vyhotovena světle šedou barvou. Po ní je čtyřmi 

modrými vlnkami zobrazena voda nebo řeka. Vlnky začínají vlevo sytějším provedením 

a směrem doprava se postupně ztrácí. Bránu i vodu rámuje neúplný zelený čtverec, který je 

lehce nakloněný doleva. Pod touto obrazovou částí loga je nápis „Ústecký kraj“ v černé 

barvě. První písmeno slova „Ústecký“ je verzálkou, ostatní písmena jsou minuskami 

(Banyár, 2017, s. 210–211). Písmo je ozdobné, písmena kurzivy napodobují sklon 

rukopisu, a to i díky ligaturám35. Celkově se písmo, a to díky jeho zakončení, snaží 

evokovat eleganci a starobylost (Healey, 2011, s. 218; Samara, 2016, s. 136–141). 

Starobylost umocňuje i kombinace s použitým symbolem. 

Ústředním symbolem loga je brána. V heraldice brána, v tomto případě otevřená, 

symbolizuje město, jeho pohostinnost a uvítání (Palivec, 1978, s. 34). Otevřená brána nás 

také vyzývá ke vstupu (Becker, 2002, s. 59–62). Brána také často jako symbol zastupuje 

celé město, v tomto případě celý kraj (Lurker, 2005, s. 107–108). Vzhledem k tomu, že je 

tato ikona zobrazena nad vodou, lze ji vnímat i jako bránu k mostu, nebo jen samostatně 

jako most. Ten je symbolem spojení nebo také překonání překážky (Becker, 2002, 

 
35 Ligatura, jinak také řečeno „slitek“, je „grafické spojení dvou liter v jednu“ (Internetová jazyková 

příručka, 2008–2022g). Za pomocí ligatur je možné zvolit ideální velikosti mezer mezi „slitými“ páry písmen 

u konkrétního písma (Samara, 2016, s. 160). 

Obrázek 23: Logo a znak Ústeckého kraje 
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s.  80–181), ale také sebeutváření a individuace (Lurker, 2005, s. 305) Cimbuří, ozubené 

zakončení vrcholů hradeb, evokuje také bránu hradu a hrad samotný.  S tím se pojí skryté 

bohatství, a také ochrana a bezpečí (Becker, 2002, s. 86), což může být ještě více 

podpořeno umístěním tohoto symbolu v uzavřeném poli – čtverci (Banyár, 2017, s. 145). 

Voda, další ze symbolů loga, formovaná do podoby řeky, a to i vzhledem k sídlu 

Ústeckého kraje – Ústí nad Labem – je symbolem nestálosti a proměnlivosti (Cooper 

a Plzák, 1999, s. 210–212). Řeka je ale také symbolem úrodnosti a obnovy (Becker, 2002, 

s. 250). Voda může být symbolem zrození života, znovuzrození, ale i jeho zániku, jakožto 

silný živel, proto je možné s ní spojovat celý koloběh života (tamtéž, s. 326–327). 

V heraldice symbolizuje čistotu a zdraví (Palivec, 1978, s. 83–84). 

Barvy tohoto loga jsou spojené s konkrétními symboly, pro které jsou přirozené, a tak 

podtrhují spíše významy svých symbolů. Modrá barva, v tomto konkrétním příkladě jako 

barva vody, asociuje chlad (Banyár, 2017, s. 195). Šedá, vyvažující podíl bílé a černé, 

asociuje spravedlnost (Becker, 2002, s. 290). Zelená barva tu v kombinaci s barvami 

dominujících prvků, především šedou, ztrácí na intenzitě (Banyár, 2017, s. 196), celkově 

ale v kombinaci se svým tvarem, který zbytek loga jakoby ochraňuje, vyvolává dojem 

bezpečného kraje (Samara, 2016, s. 122). 

 

2.5.5.1 Hypotéza č. 5: Logo Ústeckého kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bezpečí a ochrana 

- Bohatství 

- Čisté prostředí 

- Elegance 

- Chlad 

- Koloběh života 

- Kraj, který pomáhá překonávat překážky  

- Kraj, který spojuje 

- Nestálost a proměnlivost 
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- Obnova 

- Pohostinnost a uvítání 

- Sebeutváření a individuace 

- Spravedlnost 

- Starobylost  

- Úrodnost 

- Zdravé prostředí 

 

2.5.5.2 Zamýšlený význam loga Ústeckého kraje 

Autory loga je uvedeno, že „vychází ze znaku Ústeckého kraje, zejména z jeho 2. pole. 

Základem loga je Porta Bohemica, stylizovaná brána, pod níž je pruhy znázorněno 

vodstvo, rám loga symbolizuje pohoří. … Brána vystavěná z kvádrů a zakončená 

7 cimbuřími s polootevřenou zlatou mříží jako symbolem prosperity“ (Ústecký kraj, 2005). 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tuto další možnost: 

- Prosperita 

 

2.5.6 Analýza loga Kraje Vysočina 

 

Původní podobu loga používal kraj od roku 2001. Ta prošla v roce 2006 redesignem do 

současné podoby. Jejím autorem je agentura B.I.G. Prague (Čech, 2022). 

 

Obrázek 24: Logo a znak Kraje Vysočina 
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U loga Kraje Vysočina je dominantním prvkem písmová část loga. Ta je vyhotovena tmavě 

modrou barvou. První písmena obou slov, tedy jak slova „Kraj“, tak i slova „Vysočina“, 

jsou verzálkou, ostatní písmena jsou minuskami (Banyár, 2017, s. 210–211). Písmo je 

bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219), zúžené šířky a je relativně neutrální. Slovo 

„Vysočina“ je tučným řezem (Samara, 2016, s. 136–137), upoutává tak ještě větší 

pozornost. Diakritická znaménka, konkrétně tečka nad písmeny „j“ a „i“, jsou vytvořena 

„odseknutím“ nejhornější části obou písmen, ve směru zleva doprava, zezdola nahoru. 

Tento směr kopíruje i vyhotovení třetího diakritického znaménka, háčku nad písmenem 

„č“. Háček je nad písmenem vytvořen pomocí obrazové části loga, kterou tvoří dvě zelené 

křivky, spodní z nich, začínající nad písmenem „č“ a končící ve stejné úrovni jako písmová 

část, nahrazuje právě onen háček. Horní křivka, vedoucí nad písmeny „oči“, ji doplňuje 

tak, aby společně vytvářely ikonu pro kopce, vrchy, vysočinu či krajinu. Obrazová část 

loga je v zeleném provedení. Logo primárně barevným provedením nevychází ze znaku 

Kraje Vysočina. Spojitost by se dala najít v použitých symbolech, které jsou sice odlišné, 

s odlišnými významy (Česká vexilologická společnost, 2022d), ale ježek i jeřabiny ve 

znaku, stejně jako dva kopce v logu, evokují přírodu a krajinu. 

S ohledem na dominanci písmové části považuji za dominantní i tmavě modrou barvu. Ta 

je spojována s pravdou a důvěrou, a také s čistotou (Becker, 2002, s. 176). Její velmi 

tmavý odstín podporuje spíše její „vážnější“ vlastnosti (Banyár, 2017, s. 177), mezi 

kterými jsou jistota a tradice (tamtéž, s. 195), společně s důstojností a hrdostí (Healey, 

2011, s. 215). Doplněná o barvu zelenou, neodmyslitelně spjatou s přírodou, tak vyvolává 

dojem kraje, který funguje v souladu s přírodou (Banyár, 2017, s. 196), vyvolává 

pokojný a uklidňující dojem (Healey, 2011, s. 214), a celkově tak logo vyvolává pocit 

bezpečí (Samara, 2016, s. 122) 

Symbolika obrazové části i v návaznosti na symboliku použitých barev je opět spojena 

s přírodou. Prvky krajiny jsou často spojovány s mimolidskou silou, kopec, vrcholek, 

vedoucí od země k nebi, spojuje lidi s těmi na vrchu (Lurker, 2005, s. 158–159, 235–236), 

Obrázek 25: Původní logo Kraje Vysočina 
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což se přeneseně může vykládat tak, že kraj má být místem, kde je lidem nasloucháno. 

Vrcholky kopců také evokují přehled nad krajem a jeho ochranu (Becker, 2002, s. 83–85). 

V heraldice je krajina symbolem pro reálný pohled (Palivec, 1978, s. 53), což přeneseně 

můžeme vykládat jako kraj, který vnímá realitu, případně reálné problémy. Výška je 

symbolem pro „cíl duchovního a morálního vývoje“ (tamtéž, s. 332), což může kraji 

přidávat charakteristiku kraje s morálkou a určitých duchovních hodnot v moderním 

pojetí slova smyslu, bez ohledu na příslušnost k náboženství. 

Právě dva oblouky obrazové části v kombinaci s celkovou analýzou symbolizují život 

v rovnováze (Becker, 2002, s. 60). Číslo dva symbolizuje také závislost jedné části na té 

druhé (Lurker, 2005, s. 107), což tak kraji, jako místu, kde je lidem nasloucháno, přidává 

i další vlastnost, a to vzájemnou závislost kraje na jeho obyvatelích a obyvatel na kraji. 

 

2.5.6.1 Hypotéza č. 6: Logo Kraje Vysočina 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bezpečí a ochrana 

- Čisté prostředí 

- Důraz na realitu a reálné problémy 

- Důstojnost a hrdost 

- Důvěra 

- Jistota 

- Klid a pokoj 

- Kraj v souladu s přírodou  

- Místo, kde je lidem nasloucháno 

- Kraj s morálkou a kraj určitých duchovních hodnot  

- Rovnováha 

- Tradice 

- Vzájemná závislost kraje na jeho obyvatelích a obyvatel na kraji 
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2.5.6.2 Zamýšlený význam loga Kraje Vysočina 

„Kombinace modré a zelené byla v procesu tvorby logotypu identifikována jako suverénně 

nejakceptovatelnější. Modrá a zelená vyvolávají asociace jako jsou čistota, voda, lesy 

a ekologie. Současně tato barevnost podporuje "akčnost" a celkově svěží vyznění 

logotypu“ (Kraj Vysočina, 2008). Logo kraj charakterizuje „jako stabilní soudržný celek 

s mnoha vnitřními vazbami, svobodný, otevřený a přátelský, poskytující zdravé prostředí 

a perspektivní podmínky pro život a prosperitu“ (Kraj Vysočina, 2022). 

 

Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tyto další možnosti: 

- Akčnost 

- Otevřenost 

- Perspektivní podmínky pro život 

- Prosperita 

- Přátelský kraj 

- Soudržnost 

- Starobylost 

- Svoboda 

- Úrodnost 

- Zdravé prostředí 

 

2.5.7 Analýza loga Zlínského kraje 

 

Obrázek 26: Logo a znak Zlínského kraje 
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Logo Zlínského kraje prošlo proměnou v roce 2022. Jeho nová podoba vznikla v kreativní 

agentuře Little Greta (Zlínský kraj, 2022). Logo nemá pevně daný tvar, tvoří jej černý 

nápis „Zlínský kraj“, jehož část, konkrétně polovina písmene „s“ a následující písmena 

„k“ a „ý“, je překryta černým čtvercem, který ve své dolní polovině obsahuje další nápis – 

„Kraj bez hranic“, rozdělený do dvou řádků, zarovnaný doleva. Oficiální barevnou 

kombinací je logo v celočerném provedení na výrazně žlutém pozadí. Žlutou barvu je 

možné najít i v oficiálním znaku Zlínského kraje. Obě dvě písmové části loga mají první 

písmeno verzálkou, ostatní písmena jsou minuskami (Banyár, 2017, s. 210–211). 

Černá barva se po vizuální stránce k té žluté hodí velmi dobře (tamtéž, s. 185–186). 

Kombinací těchto dvou barev je v tomto konkrétním příkladě dosaženo veliké pozornosti. 

V přírodě značí žlutá barva společně s černou varování před nebezpečím (Healey, 2011, 

s. 214). V tomto případě ale neupozorňuje na svou značku ve významu hrozby, ale ve 

významu originality a inovativnosti (Banyár, 2017, s. 192, 197). Poukazuje na samu sebe 

v optimistickém slova smyslu (tamtéž, s. 202). Svým velmi sytým a tmavým odstínem 

zvolená žlutá barva vypovídá o kraji jako o vzrušujícím (tamtéž, s. 177) a bohatém místě 

(Palivec, 1978, s. 198), což lze chápat jako bohatství toho, co může nabídnout. 

Čtverec je geometrickým útvarem, který je symbolem pro spolehlivost a čestnost (Cooper 

a Plzák, 1999, s. 35). Pro svou tvarovou podobnost s domy měst symbolizuje 

organizovanost a pořádek. Už z dob starověku jsou známy tzv. magické čtverce, čísla či 

písmena vepsaná do podoby čtverce, které vyvolávají dojem dokonalosti (Černý a Holeš, 

2004, s. 194–196). Dokonalost čtverce je typická pro lidi, v přírodě se vyskytuje velmi 

málo. Čtverec tak může představovat i podmanění si přírody, civilizovanost, rozumnost 

a řád (Healey, 2011, s. 208). Čtverec je pro mnoho kultur symbolem země, reálna 

a skutečnosti, oproti kruhu, který symbolizuje nebe (Becker, 2002, s. 47–48). Z heraldiky 

je čtverec možné přeneseně vnímat jako symbol pro spravedlivý kraj, který je 

v rovnováze (Černý a Holeš, 2004, s. 194). Spravedlnost lze vnímat i díky rovnosti všech 

čtyř stran čtverce. Čtverec a číslo čtyři spolu úzce souvisí. Čtyři strany a čtyři vrcholy, 

které čtverec má, symbolizují celost. V náboženské symbolice můžeme najít čtyři 

evangelisty, čtyři rajské zahrady, čtyři ramena Kristova kříže (Lurker, 2005, s. 81–82). 

Slovní spojení „bez hranic“, které je v logu obsaženo, lze chápat více možnými způsoby. 

V případě hranice jako rozhraní mezi jednotlivými kraji, jakožto administrativními celky. 

V tomto znění by „bez hranic“ mohlo charakterizovat kraj, který spolupracuje s ostatními 
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kraji, propojuje lidi napříč celou Českou republikou, ale i napříč celým světem. Hranice 

jako nějaké omezení, nějaká mez, za kterou už není možné se dostat. V tomto výkladu by 

„bez hranic“ značilo, že kraj nechce své občany v ničem omezovat, tedy možnosti, které se 

zde naskytují, jsou neomezené. Pokud bychom ale slovo hranice vnímali s negativní 

konotací, šla by formulace „bez hranic“ chápat i jako kraj bez morálních či etických hranic, 

bez zábran, tedy jako kraj nevázaný. Hranice v nás samých, ale i ty vnější, evokují i určité 

bezpečí. Proto „bez hranic“ možno vykládat i jako nebezpečné (tamtéž, s. 161–162). 

Kombinace černé a žluté barvy a slovního spojení „bez hranic“ tak může dohromady tvořit 

nezamýšlený symbol nebezpečí nebo hrozby. 

Zvolené písmo je opět moderní bezpatkové (Healey, 2011, s. 216–219), působí neutrálně. 

Název kraje je vyhotoven tučným řezem (Samara, 2016, s. 136–137) a větším písmem, 

čímž by mu mohla být zaručena větší pozornost a důležitost než druhé písmové části loga 

(tamtéž, s. 170–171). Tím, že je část názvu překryta čtvercem s dalším nápisem, dochází 

ale k nejasnosti, která z částí je hierarchicky výše, a logo tak působí rozpolceně a není 

snadné určit roli obou částí. 

Geometrický útvar čtverec a číslo čtyři byly využity i v předchozím logu Zlínského kraje. 

To používal kraj od roku 2004 a jeho autorkou byla studentka Zlínské soukromé VOŠ 

umění Žaneta Drgová (Zlínský kraj, 2004). Barevným zpracováním, zvoleným typem 

písma, kompozičně i celkovým působením se ale od nového loga liší. 

 

2.5.7.1 Hypotéza č. 7: Logo Zlínského kraje 

Na základě sémiotické analýzy předpokládám, že by se příjemcům mohly s logem 

i krajem, který logo reprezentuje, asociovat některé z těchto charakteristik, vlastností nebo 

slovních spojení: 

- Bohatství 

Obrázek 27: Původní logo Zlínského kraje 
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- Civilizovanost 

- Dokonalost 

- Inovativnost 

- Kraj propojující lidi napříč zemí 

- Kraj spolupracující s ostatními kraji 

- Nebezpečí a hrozba 

- Neomezené možnosti 

- Nevázanost 

- Organizovanost, pořádek a řád 

- Originalita 

- Propojení s realitou 

- Rovnováha 

- Rozum 

- Spolehlivost a čestnost 

- Spravedlnost 

- Vzrušující kraj 

 

2.5.7.2 Zamýšlený význam loga Zlínského kraje 

V Manuálu loga Zlínského kraje (Zlínský kraj, 2021, s. 2–3) je prezentován kompletně 

nový vizuální styl, který reflektuje „aktuální směřování Zlínského kraje“ a „vizuálními 

prostředky podporuje naplňování vize kraje.“ Logo by tak mělo vyvolávat v jeho 

příjemcích živého tvůrčího ducha „ve smyslu soudobé (i historicky přítomné) kreativity, 

designu, technologií, výzkumu a vývoje, podnikání, Baťova odkazu, světovosti, ale 

i tradičněji a šířeji vnímané lidové tvořivosti a … tradice.“ Použité heslo „Kraj bez 

hranic“ by měl vypovídat o obyvatelích Zlínského kraje, že „nezapadají do škatulky, … 

popírají paradigmata, opouští komfortní zónu, provokují, překračují hranice (geografické 

i mentální)36, mají odvahu a ambice a jsou otevření světu.“ 

 

 

 
36 Charakteristiku „obyvatelé překračující hranice (geografické i mentální)“ do výčtu možností dotazníkové 

šetření nepřidávám z důvodu podobnosti charakteristikám vzešlým ze sémiotické analýzy, konkrétně slovním 

spojením „Kraj propojující lidi napříč zemí“ a „Neomezené možnosti“. 
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Na základě zamýšleného významu loga přidávám k výčtu charakteristik, vlastností 

a slovních spojení, které by mohlo logo evokovat u příjemců, tyto další možnosti: 

- Ambiciózní obyvatelé kraje 

- Lidová tvořivost a tradice 

- Obyvatelé kraje otevřeni světu 

- Odvážní obyvatelé kraje 

- Světovost 

- Živý tvůrčí duch a kreativita 

 

2.6 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření patří mezi nejčastěji využívanou kvantitativní metodu v sociálních 

vědách. Pomocí dotazníku je prováděn samotný sběr dat, který se zaměřuje na určitou 

populaci (Novotná, Špaček a Šťovíčková, 2019, s. 143). Pokud dotazník vyplňuje 

respondent sám bez zásahu výzkumníka, jedná se o dotazníkové šetření, pokud ale 

dotazník nahradí dotazování ze strany výzkumníka, hovoříme o standardizovaném 

rozhovoru nebo řízeném dotazování. Díky této metodě bychom měli získat spolehlivá 

a standardizovaná data o námi vybrané populaci. „V dotazníku jsou zjišťovány verbálně 

vyjádřené názory, postoje a pocity, které jsou nám vědomě poskytovány vybranými 

respondenty“ (Sedláková, 2014, s. 158). Je také důležité si uvědomit, že dotazník 

„nezkoumá realitu jako takovou, ale jak lidé sociální realitu vidí, jak o ni uvažují, jaký k ní 

zaujímají postoj, jak se stylizují a co si myslí o svém jednání“ (tamtéž, s, 158). Pro bližší 

poznání reality jako takové je pak vhodnější metodou pozorování (tamtéž, s. 157–158). 

Při práci s touto metodou musíme brát ohled i na určitá omezení i nevýhody. Jedním 

z možných problémů je předpoklad, že všichni respondenti chápou otázky stejně jako to 

zamýšlel výzkumník (tamtéž, s. 158). Tomuto úskalí se dá alespoň částečně předejít 

jednoznačností pokládaných otázek, jednoduchostí a srozumitelností. Důležité také je, aby 

otázky neobsahovaly odborné pojmy, kterým by respondenti nemuseli rozumět. Na tento 

aspekt je nutné přihlédnout při výběru populace. Potenciální problém také může nastat 

v situaci, kdy si respondent, v případě uzavřených otázek, není schopný vybrat ani jednu 

z nabízených odpovědí a je tak nucen odpovědět nepravdivě či otázku vynechá bez udání 

důvodu. Tomu se dá předejít mimo jiné tím, že respondentovi nabídneme možnosti jako 
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například „nevím“ nebo „jiné“ (Novotná, Špaček a Šťovíčková, 2019, s. 157–163). 

V dotazníkové části mé bakalářské práce budu zkoumat pravdivost hypotéz, které jsem si 

stanovila v předchozích kapitolách. Respondenti budou vybírat z předem stanovených 

možností ty, které jim loga budou asociovat. Do těchto možností budou zahrnuty 

i zveřejněné zamýšlené významy log ze strany jejich autorů nebo krajů, a budu tak 

zkoumat i jejich srovnání s vnímáním příjemci. V některých případech se charakteristiky 

vzešlé z analýzy a ty zamýšlené shodují, v takových případech bude možnost uvedena jen 

jednou. U každého kraje bude respondentům mezi možnými odpověďmi nabídnuta 

i varianta „žádná z uvedených možností“. Tím docílím toho, že respondent nebude 

donucen odpovídat v případě, že nebude souhlasit ani s jednou z nabízených možností 

(tamtéž, s. 162–163). 

Identifikační otázky budou respondenty rozdělovat podle genderu, věku, nejvyššího 

dosaženého vzdělání a místa bydliště. V odpovědi na otázku věku respondentům nabídnu 

tři možné věkové kategorie. Ty jsou vytvořeny tak, aby reflektovaly poměrné zastoupení 

obyvatel České republiky v jednotlivých věkových kategoriích. 

 

2.7 Výsledky dotazníkového šetření 

2.7.1 Identifikační otázky 
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Graf 1: Rozdělení respondentů dotazníkového šetření podle genderu a věku 
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Dotazníkové šetření vyplnilo celkem 314 respondentů. Z toho 5 dotazníků muselo být 

z vyhodnocení výsledků vyřazeno z důvodu nesprávného vyplnění37. Z počtu 309 

respondentů bylo 121 mužů, 184 žen a 4 dotazovaní nechtěli svůj gender uvést. Věkové 

rozřazení bylo následující, 130 respondentů bylo z věkové skupiny 15–34 let, 93 ze 

skupiny 35–54 let a 86 respondentů vybralo možnost 55 let a více. 

 

Z možností nejvyššího dosaženého vzdělání vybralo z celkových 309 respondentů 140 

vysokoškolské, 19 vyšší odborné, 104 středoškolské s maturitou, 19 vyučen/a, 24 základní 

a 3 bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání. 

 
37 V těchto pěti případech respondenti u některé z otázek vyplnili jednu z uváděných charakteristik, vlastností 

či slovních spojení současně s možností „žádná z uvedených možností“. Z tohoto důvodu byly tyto odpovědi 

z vyhodnocení vyřazeny. 
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Graf 2: Rozdělení respondentů dotazníkového šetření podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Většina dotazovaných uvedla jako své trvalé bydliště Středočeský kraj (131 respondentů) 

nebo Prahu (105 respondentů). Toto rozložení je dáno distribucí dotazníkového šetření a je 

to také bráno jako jeden z limitů této práce. Ostatních kraje jsou zastoupeny jednotkami 

respondentů. Nikdo nezvolil možnost „jiné“. 

 

2.7.2 Vnímání log příjemci 

V následujících podkapitolách představím výsledky dotazníkového šetření u každého ze 

sedmi zkoumaných log. Výsledky nejprve představím v grafu, ve kterém bude znázorněno, 

kolik respondentů z celkových 309 vybralo kterou možnost z nabízených charakteristik, 

vlastností a dalších slovních spojení. Možnosti budou barevně rozlišeny, a to následovně: 

- světle modrou barvou budou označeny ty možnosti, které vzešly ze sémiotické 

analýzy, 

- tmavě modrou barvou budou označeny ty možnosti, které uvádí autoři nebo 

zadavatelé samotného loga jako zamýšlený význam, 

- tmavě červenou barvou budou označeny ty možnosti, které vzešly ze sémiotické 

analýzy a zároveň byly i zamýšleným významem loga, 

- žlutou barvou bude vždy uveden počet dotazovaných, kteří vybrali odpověď „žádná 

z uvedených možností“. 
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Jako další budu u každého loga vyhledávat možné trendy ve výsledcích dotazníkového 

šetření u konkrétních genderových38 a věkových skupin, neboť tyto dvě charakteristiky 

respondentů jsou dostatečně zastoupeny. V případě, že budou nějaké opakující se tendence 

nalezeny, popíšu je. V závěru každé kapitoly vyhodnotím pravdivost stanovených hypotéz. 

 

2.7.2.1 Logo Karlovarského kraje 

 

Nejčastěji vybíranou charakteristikou u loga Karlovarského kraje byla „dynamika“. Tu 

z celkového počtu 309 respondentů vybralo 40 % z nich, jednalo se o charakteristiku 

vzešlou ze sémiotické analýzy na základě použité červené barvy v kombinaci s užitým 

symbolem v logu. Jako druhou nejčastější možnost vybírali respondenti (33 %) slovní 

spojení „moderní a inovativní přístup“. Tato vlastnost je naopak zamýšleným významem 

loga. Vlastnosti „rovnováha“ a „tradice“, které vzešly ze sémiotické analýzy a zároveň 

byly i zamýšleným významem loga, vybralo pouze 19 %, respektive 29 % respondentů. 

Nejméně zastoupenou charakteristikou bylo „zdravé prostředí“. Tato charakteristika byla 

vyvozena na základě použitého symbolu sémiotickou analýzou. U 32 respondentů, tedy 

 
38 V potaz budou brány jen kategorie „žena“ a „muž“, neboť skupina těch, kteří nechtěli gender uvádět, je pro 

zobecňování příliš malá. 
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u 10 % z jejich celkového počtu, nevyvolávalo logo ani jednu z nabízených charakteristik 

a vlastností. Průměrný počet vybíraných možností39 byl 2,1 z 9 nabízených. 

 

Tabulka 2: Vnímání loga Karlovarského kraje jednotlivými gendery 

 Čisté 

prostředí 
Dynamika 

Moderní 

a inovativní 

přístup 

Rovnováha Silný kraj Tradice 
Zdravé 

prostředí 

muž 6,6 % 43,8 % 33,9 % 19,8 % 9,1 % 29,8 % 5,8 % 

žena 15,2 % 36,4 % 32,1 % 19,6 % 7,6 % 27,7 % 4,9 % 

  
Živelnost 

a energie 
Život 

muž 28,1 % 14,9 % 

žena 24,5 % 12,5 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Až na jednu nabízenou vlastnost, a to „čisté prostředí“, logo Karlovarského kraje 

evokovalo nabízené charakteristiky častěji v mužích než v ženách. Největší rozdíl byl 

u charakteristiky „dynamika“, kdy muži tuto možnost vybrali ve 44 % případů, ženy pouze 

ve třetině. Ostatní rozdíly se pohybovaly do 4 procentních bodů. 

 

Tabulka 3: Vnímání loga Karlovarského kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 Čisté 

prostředí 
Dynamika 

Moderní 

a inovativní 

přístup 

Rovnováha Silný kraj Tradice 
Zdravé 

prostředí 

15–34 18,5 % 40,8 % 43,8 % 21,5 % 6,2 % 30,8 % 6,2 % 

35-54 8,6 % 32,3 % 28,0 % 17,2 % 6,5 % 24,7 % 3,2 % 

55 a více 4,7 % 46,5 % 22,1 % 18,6 % 12,8 % 29,1 % 5,8 % 

  
Živelnost 

a energie 
Život 

15–34 29,2 % 10,0 % 

35-54 21,5 % 14,0 % 

55 a více 27,9 % 17,4 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

V šesti z celkových devíti možností logo nabízené charakteristiky nejčastěji vyvolávalo ve 

věkové skupině respondentů 15–34 let. Výrazně naopak tomu bylo v případě 

charakteristiky „život“ a „silný kraj“, které nejčastěji vybírali respondenti z věkové 

 
39 Průměrný počet vybraných možností je v tomto i v dalších případech počítán pouze u takových odpovědí, 

u kterých respondent nevybral variantu „žádná z uvedených možností“. Hodnota je vždy zaokrouhlována na 

jedno desetinné místo. 
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kategorie 55 a více let. 

U 90 % respondentů, konkrétně u 277 z nich, evokovalo logo Karlovarského kraje alespoň 

jednu z nabízených charakteristik, 174 z nich, více než polovina, k logu přiradilo dvě či 

více nabízených charakteristik. Nejčastěji vybíranou možností byla ta, která vzešla ze 

sémiotické analýzy. Svou hypotézu tak vnímám jako potvrzenou. 

 

2.7.3 Logo Libereckého kraje 
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Graf 5: Vnímání loga Libereckého kraje příjemci 
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Respondenti u loga Libereckého kraje nejčastěji vybírali možnost „energický kraj“, a to ve 

třetině případů z celkových 309. Tato charakteristika byla sémiotickou analýzou vyvozena 

na základě kombinace použité červené barvy a symbolu hory. Druhou nejčastější možností, 

vybranou přibližně čtvrtinou respondentů, byla charakteristika „sportovní tradice“. Ta je 

zamýšleným významem loga, stejně jako vlastnost „soupeřivost“, kterou logo evokovalo 

v pětině dotazovaných. Charakteristiku „dynamika“, která byla mezi zamýšlenými 

významy loga a zároveň vzešla ze sémiotické analýzy zvolilo 22 % respondentů. Stejně 

jako nejčastěji vybíraná možnost byla tato charakteristika vyvozena na základě kombinace 

použité červené barvy a symbolu hory. Nejméně respondentů si logo spojilo s vlastností 

„Kraj, jehož vedení upřednostňuje své občany před sebe samými“. Z celkových 309 

respondentů 9 % nevybralo ani jednu možnost. Průměrný počet vybíraných možností byl 

2,5 z 21 nabízených. 

 

Tabulka 4: Vnímání loga Libereckého kraje jednotlivými gendery 

 Bezpečí Dynamika 
Energický 

kraj 

Kraj, jehož 

vedení 

upřednostňuje 

své občany 

před sebe 

samými 

Kraj, který 

staví na 

pevných 

základech 

Motivace Nezdolatelnost 

muž 6,6 % 22,3 % 34,7 % 3,3 % 11,6 % 7,4 % 6,6 % 

žena 8,2 % 22,3 % 34,2 % 2,2 % 7,1 % 3,8 % 6,5 % 

  Odvaha Pokrok Prosperita 

Různorodý, 

přesto 

jednotný kraj 

Silný kraj Soupeřivost Společný cíl 

muž 7,4 % 9,1 % 4,1 % 12,4 % 9,1 % 24,0 % 5,8 % 

žena 6,0 % 8,2 % 4,9 % 5,4 % 5,4 % 16,8 % 5,4 % 

 Tradice Tvrdost Vzdor 

Vyzývavý 

a vzrušující 

dojem 

Zdravá 

rozvaha 
Zodpovědnost 

muž 28,9 % 8,3 % 15,7 % 4,1 % 7,4 % 8,3 % 6,6 % 

žena 25,0 % 9,2 % 17,9 % 9,8 % 8,2 % 6,0 % 4,3 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Nabízené charakteristiky a vlastnosti častěji vybírali muži než ženy, konkrétně ve 14 

případech z 21. Největší rozdíl byl u charakteristiky „různorodý, přesto jednotný kraj“, 

kterou vybralo o 7 procentních bodů více mužů než žen. 
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Tabulka 5: Vnímání loga Libereckého kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 Bezpečí Dynamika 
Energický 

kraj 

Kraj, jehož 

vedení 

upřednostňuje 

své občany 

před sebe 

samými 

Kraj, který 

staví na 

pevných 

základech 

Motivace Nezdolatelnost 

15–34 8,5 % 21,5 % 40,0 % 1,5 % 10,8 % 6,2 % 10,8 % 

35–54 5,4 % 21,5 % 30,1 % 4,3 % 7,5 % 6,5 % 4,3 % 

55 a více 9,3 % 23,3 % 29,1 % 2,3 % 8,1 % 2,3 % 3,5 % 

  Odvaha Pokrok Prosperita 

Různorodý, 

přesto 

jednotný kraj 

Silný kraj Soupeřivost Společný cíl 

15–34 10,0 % 10,0 % 4,6 % 10,0 % 6,2 % 23,8 % 3,8 % 

35–54 5,4 % 5,4 % 6,5 % 6,5 % 4,3 % 16,1 % 6,5 % 

55 a více 3,5 % 9,3 % 2,3 % 8,1 % 10,5 % 18,6 % 7,0 % 

  
Sportovní 

tradice 
Tradice Tvrdost Vzdor 

Vyzývavý 

a vzrušující 

dojem 

Zdravá 

rozvaha 
Zodpovědnost 

15–34 24,6 % 13,8 % 24,6 % 13,8 % 13,8 % 4,6 % 3,8 % 

35–54 26,9 % 5,4 % 11,8 % 2,2 % 4,3 % 6,5 % 5,4 % 

55 a více 30,2 % 5,8 % 11,6 % 3,5 % 3,5 % 10,5 % 8,1 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Logo Libereckého kraje nejčastěji nabízené charakteristiky a vlastnosti vyvolávalo ve 

věkové skupině 15–34 let, a to u přibližně poloviny možností. Naopak nejméně 

charakteristik a vlastností k logu přiřazovali respondenti věkového rozmezí 35–54 let. 

 

U 280 respondentů, tedy u 91 % z jejich celkového počtu, vyvolávalo logo Libereckého 

kraje alespoň jednu z nabízených charakteristik. Přes 60 % z nich, konkrétně 175 

dotázaných, k logu vybralo 2 nebo více nabízených možností. Nejčastěji vybíranou 

možností byla ta, která vzešla ze sémiotické analýzy. Svou hypotézu tak vnímám jako 

potvrzenou. 
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2.7.4 Logo Olomouckého kraje 

 

Charakteristiku „přátelský kraj“, která je zamýšleným významem loga Olomouckého kraje, 

vybrala více než polovina respondentů. Více než čtvrtina z nich zvolila charakteristiky 

„důvěra“, „lehkost“, „rozmanitost“ a „živost“, vzešlé ze sémiotické analýzy. První z nich 

byla odvozena na základě použité tmavě modré barvy v písmové části loga, další tři podle 

pestré kombinace barev. Charakteristiku „život“, která byla výsledkem sémiotické analýzy 

stejně jako zamýšleným významem vybrala třetina dotázaných. Nejméně často příjemci 

loga vnímali mezi jeho významy vlastnost „nestálost“, kterou může symbolizovat květina. 

Pouze u 2 % respondentů neevokovalo logo ani jednu z nabízených charakteristik 

a vlastností. Průměrný počet vybíraných možností byl 3,7 z 18 nabízených. 
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Graf 6: Vnímání loga Olomouckého kraje příjemci 
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Tabulka 6: Vnímání loga Olomouckého kraje jednotlivými gendery 

 Bezpečí Důvěra Ideálnost Láska Lehkost Nestálost 
Obnova 

kraje 

muž 13,2 % 24,0 % 8,3 % 15,7 % 26,4 % 0,8 % 10,7 % 

žena 25,0 % 27,7 % 9,8 % 19,0 % 33,7 % 2,2 % 19,6 % 

  
Perspektiva 

růstu 
Pokora 

Přátelský 

kraj 

Rovnocennost 

a 

nedělitelnost 

Rozmanitost Spolehlivost Tradice 

muž 14,9 % 5,0 % 56,2 % 5,0 % 46,3 % 5,8 % 19,8 % 

žena 23,4 % 8,2 % 51,6 % 9,8 % 41,3 % 7,6 % 10,3 % 

  Úcta Vstřícnost Živost Život 

muž 2,5 % 19,8 % 33,9 % 38,8 % 

žena 6,0 % 18,5 % 25,0 % 32,1 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Dvě třetiny nabízených charakteristik a vlastností k logu častěji přiřazovaly ženy než muži. 

Nejvíce se jejich odpovědi lišily u charakteristiky „bezpečí“, a to o téměř 12 procentních 

bodů. U loga Olomouckého kraje tak tomu bylo naopak než v případě šesti zbývajících 

krajů, kdy loga nabízené charakteristiky a vlastnosti častěji evokovala v mužích. 

 

Tabulka 7: Vnímání loga Olomouckého kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 Důvěra Ideálnost Láska Lehkost Nestálost 
Obnova 

kraje 

15–34 30,0 % 33,1 % 14,6 % 22,3 % 46,2 % 2,3 % 25,4 % 

35–54 12,9 % 19,4 % 4,3 % 15,1 % 26,9 % 1,1 % 11,8 % 

55 a více 12,8 % 24,4 % 7,0 % 15,1 % 14,0 % 1,2 % 5,8 % 

  
Perspektiva 

růstu 
Pokora 

Přátelský 

kraj 

Rovnocennost 

a 

nedělitelnost 

Rozmanitost Spolehlivost Tradice 

15-34 29,2 % 11,5 % 61,5 % 13,8 % 43,8 % 12,3 % 13,1 % 

35-54 14,0 % 3,2 % 48,4 % 4,3 % 43,0 % 2,2 % 5,4 % 

55 a více 11,6 % 3,5 % 46,5 % 3,5 % 43,0 % 3,5 % 24,4 % 

  Úcta Vstřícnost Živost Život 

15-34 9,2 % 25,4 % 26,9 % 40,0 % 

35-54 2,2 % 11,8 % 26,9 % 37,6 % 

55 a více 1,2 % 16,3 % 32,6 % 24,4 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Většinu charakteristik a vlastností logo nejčastěji evokovalo v příjemcích z věkového 

rozmezí 15–34 let. Výjimkou byly možnosti „tradice“ a „živost“, které nejčastěji volili 

respondenti z věkové skupiny 55 a více let. 
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Téměř 98 % respondentů přiřadilo k logu Olomouckého kraje alespoň jednu z nabízených 

možností, přes tři čtvrtiny z nich více než jednu možnost. A tak, i přestože nejčastěji 

vybíranou možností byla ta, která byla autory loga jeho zamýšleným významem, svou 

hypotézu vnímám jako potvrzenou. 

 

 

2.7.5 Logo Pardubického kraje 

 

 

Třemi nejčastěji vybíranými možnostmi byly charakteristiky a vlastnosti vzešlé ze 

sémiotické analýzy. Třetina respondentů k logu Pardubického kraje přiřadila 

charakteristiku „uzavřenost a nepřístupnost“, která byla odvozena na základě kruhového 

tvaru loga, 30 % jich zvolilo možnost „odkaz na historii“, symbolický význam použitých 

křížů v celkovém kontextu loga. Pětině dotazovaných logo evokovalo „utrpení“, také 

význam vzniklý podle užitého kříže. Zamýšlený význam loga, možnost „propojenost 

celého kraje“, logo evokovalo pouze v necelé pětině respondentů. Možnost „vstřícnost vůči 
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vnějšímu světu a propojenost se světem“, která je zamýšleným významem loga a zároveň 

také výsledkem sémiotické analýzy zvolilo pouze 6 % respondentů. Ještě méně jich 

vybíralo charakteristiky a vlastnosti „dokonalost“, „kraj hlavního dění, hlavních událostí“, 

„radost“ a „štěstí“, všechny vyvozené z analýzy. Logo Pardubického kraje bylo tím, které 

v nejvíce respondentech (15 %) nevyvolávalo ani jednu z nabízených charakteristik. 

Průměrný počet vybíraných možností byl 1,9 z 14 nabízených. 

 

Tabulka 8: Vnímání loga Pardubického kraje jednotlivými gendery 

 Bezpečí 

a ochrana 
Dokonalost 

Energický 

kraj 

Jednotný 

kraj 

Kraj hlavního 

dění, hlavních 

událostí 

Odkaz na 

historii 

Pozitivno, 

optimismus 

muž 14,9 % 2,5 % 10,7 % 11,6 % 4,1 % 29,8 % 4,1 % 

žena 13,6 % 2,2 % 11,4 % 10,3 % 3,8 % 29,9 % 2,7 % 

  

Propojenost 

celého 

kraje 

Radost Štěstí Utrpení 
Uzavřenost 

a nepřístupnost 
Věčnost 

Vstřícnost 

vůči 

vnějšímu 

světu 

a propojenost 

se světem 

muž 19,8 % 4,1 % 2,5 % 19,8 % 34,7 % 8,3 % 9,1 % 

žena 14,1 % 1,6 % 1,6 % 20,1 % 33,7 % 4,3 % 4,3 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Většina nabízených charakteristik a vlastností, konkrétně 11 z celkových 14, byla k logu 

Pardubického kraje častěji přiřazována muži než ženami. U třech zbývajících možností 

nebyl rozdíl u obou genderů ani 1 procentní bod. 

 

Tabulka 9: Vnímání loga Pardubického kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 Bezpečí 

a ochrana 
Dokonalost 

Energický 

kraj 

Jednotný 

kraj 

Kraj hlavního 

dění, hlavních 

událostí 

Odkaz na 

historii 

Pozitivno, 

optimismus 

15–34 16,9 % 2,3 % 8,5 % 10,8 % 6,9 % 42,3 % 4,6 % 

35–54 10,8 % 2,2 % 12,9 % 14,0 % 2,2 % 21,5 % 0,0 % 

55 a více 14,0 % 2,3 % 12,8 % 7,0 % 1,2 % 22,1 % 4,7 % 

  

Propojenost 

celého 

kraje 

Radost Štěstí Utrpení 
Uzavřenost 

a nepřístupnost 
Věčnost 

Vstřícnost 

vůči 

vnějšímu 

světu 

a propojenost 

se světem 

15–34 15,4 % 2,3 % 3,1 % 16,2 % 38,5 % 7,7 % 7,7 % 

35–54 20,4 % 3,2 % 2,2 % 20,4 % 30,1 % 5,4 % 3,2 % 

55 a více 14,0 % 2,3 % 0,0 % 25,6 % 31,4 % 4,7 % 7,0 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 
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V polovině případů logo nabízené charakteristiky a vlastnosti nejčastěji evokovalo 

u respondentů věkové skupiny 15–34 let. Možnost „pozitivno a optimismus“ nebyla 

u dotazovaných ve věkovém rozmezí 35–54 let zastoupena ani jednou, stejně jak možnost 

„štěstí“ u věkové skupiny 55 a více let. 

 

Z celkových 309 respondentů jich 263, tedy 85 %, zvolilo alespoň jednu z charakteristik 

a vlastností. Přes polovinu z nich vybralo více než jednu možnost. Třemi nejčastěji 

vybíranými možnostmi byly charakteristiky vybrané na základě sémiotické analýzy, a tak 

i přesto, že 46 respondentů nevybralo ani jednu z možností, vnímám svou hypotézu jako 

potvrzenou. 

 

2.7.6 Logo Ústeckého kraje 
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Z celkového počtu 309 respondentů jich nejvíce z nich, více než třetina, vybíralo možnost 

„starobylost“. Ta vzešla ze sémiotické analýzy na základě použitého dominantního 

symbolu v kombinaci s použitým písmem. Třetina dotazovaných k logu přiřadila 

charakteristiku „čisté prostředí“, která byla také výsledkem analýzy, a to podle ikony vody. 

Charakteristiku „prosperita“, jedinou, která je uváděna jako zamýšlený význam loga, 

vybíralo pouze 5 % respondentů. Ještě méně zastoupenou možností byla „spravedlnost“. 

Variantu „žádná z uvedených možností“ zaškrtlo u loga Ústeckého kraje 22 respondentů 

(7 %). Průměrný počet vybíraných možností byl 2,6 z 17 nabízených. 

 

Tabulka 10: Vnímání loga Ústeckého kraje jednotlivými gendery 

 Bezpečí 

a ochrana 
Bohatství 

Čisté 

prostředí 
Elegance Chlad 

Koloběh 

života 

Kraj, který 

pomáhá 

překonávat 

překážky 

muž 10,7 % 3,3 % 33,1 % 5,0 % 24,0 % 24,0 % 8,3 % 

žena 9,8 % 5,4 % 32,1 % 9,2 % 22,3 % 16,3 % 8,7 % 

  
Kraj, který 

spojuje 

Nestálost 

a proměnlivost 
Obnova 

Pohostinnost 

a uvítání 
Prosperita 

Sebeutváření 

a 

individuace 

Spravedlnost 

muž 9,1 % 19,0 % 15,7 % 14,9 % 5,8 % 9,1 % 3,3 % 

žena 9,8 % 9,8 % 10,3 % 13,6 % 4,3 % 4,9 % 3,8 % 

  Starobylost Úrodnost 
Zdravé 

prostředí 

muž 35,5 % 14,9 % 24,0 % 

žena 34,8 % 14,1 % 16,8 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

U 12 z možných 17 nabízených možností evokovalo logo charakteristiky a vlastnosti 

častěji u mužů než u žen. Největší rozdíl byl u vlastnosti „nestálost a proměnlivost“, a to 

9 procentních bodů. 
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Tabulka 11: Vnímání loga Ústeckého kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 Bezpečí 

a ochrana 
Bohatství 

Čisté 

prostředí 
Elegance Chlad 

Koloběh 

života 

Kraj, který 

pomáhá 

překonávat 

překážky 

15–34 19,2 % 7,7 % 40,0 % 11,5 % 27,7 % 16,2 % 10,0 % 

35–54 4,3 % 1,1 % 26,9 % 3,2 % 19,4 % 18,3 % 8,6 % 

55 a více 3,5 % 5,8 % 26,7 % 5,8 % 20,9 % 24,4 % 7,0 % 

  
Kraj, který 

spojuje 

Nestálost 

a proměnlivost 
Obnova 

Pohostinnost 

a uvítání 
Prosperita 

Sebeutváření 

a 

individuace 

Spravedlnost 

15–34 10,8 % 7,7 % 13,1 % 14,6 % 6,9 % 9,2 % 3,8 % 

35–54 8,6 % 14,0 % 10,8 % 15,1 % 3,2 % 5,4 % 5,4 % 

55 a více 8,1 % 20,9 % 12,8 % 12,8 % 3,5 % 4,7 % 1,2 % 

  Starobylost Úrodnost 
Zdravé 

prostředí 

15–34 45,4 % 20,8 % 23,8 % 

35–54 30,1 % 12,9 % 16,1 % 

55 a více 27,9 % 7,0 % 16,3 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Stejně jako u předchozích log, i v případě Ústeckého kraje, nabízené charakteristiky si 

s logem nejčastěji spojovali respondenti z věkové skupiny 15–34 let. Velmi výrazné 

rozdíly byly například u charakteristik „bezpečí a ochrana“, „čisté prostředí“ nebo 

„starobylost“. Možnosti „pohostinnost a uvítání“ a „spravedlnost“ volili respondenti ve 

věkovém rozmezí 35–54 let. Charakteristiky, vlastnosti a slovní spojení „koloběh života“ 

a „nestálost a proměnlivost“ byly nejvíce zastoupeny u věkové skupiny 55 a více let. 

 

Celkem 287 dotazovaných (93 %) přiřadilo k logu Ústeckého kraje alespoň jednu 

z charakteristik a vlastností. Přes dvě třetiny z nich dokonce více než jednu možnost. 

Oproti jedné charakteristice, která je zamýšleným významem loga, vybíralo více 

respondentů ty vzešlé ze sémiotické analýzy. Svou hypotézu tak vnímám jako potvrzenou. 
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2.7.7 Logo Kraje Vysočina 

 

Přes polovinu dotazovaných přiřadilo k logu Kraje Vysočina charakteristiku určenou na 

základě použité zelené barvy sémiotickou analýzou „kraj v souladu s přírodou“. Druhou 

nejčastěji vybíranou možností byla charakteristika „čisté prostředí“, která je zamýšleným 

významem loga a zároveň i výsledkem analýzy, a to podle zvolené modré barvy 

dominantní části loga – písmové části. Tu vybralo přes polovinu respondentů. Naopak další 

z vlastností, která byla také vybrána na základě analýzy a je i zamýšleným významem, 

„rovnováha“, charakterizovala logo jen pro 8 % respondentů. Jen okolo 3–4 % 

dotazovaných vybralo možnosti „důraz na realitu a reálné problémy“ a „kraj s morálkou 

a kraj určitých duchovních hodnot“. Necelými 5 % je zastoupena skupina „žádná 

z uvedených možností“. Průměrný počet vybíraných možností byl 3,6 z 23 nabízených. 
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Tabulka 12: Vnímání loga Kraje Vysočina jednotlivými gendery 

 Akčnost 
Bezpečí 

a ochrana 

Čisté 

prostředí 

Důraz na 

realitu 

a reálné 

problémy 

Důstojnost 

a hrdost 
Důvěra Jistota 

muž 5,0 % 14,0 % 50,4 % 4,1 % 5,8 % 6,6 % 10,7 % 

žena 12,5 % 12,5 % 50,5 % 2,2 % 6,5 % 10,3 % 13,0 % 

  
Klid 

a pokoj 

Kraj 

v souladu 

s přírodou 

Místo, kde 

je lidem 

nasloucháno 

Kraj 

s morálkou 

a kraj 

určitých 

duchovních 

hodnot 

Otevřenost 

Perspektivní 

podmínky 

pro život 

Prosperita 

muž 32,2 % 58,7 % 4,1 % 6,6 % 4,1 % 16,5 % 7,4 % 

žena 31,0 % 56,5 % 4,9 % 1,6 % 7,1 % 8,7 % 3,8 % 

  
Přátelský 

kraj 
Rovnováha Tradice 

Vzájemná 

závislost 

kraje na 

jeho 

obyvatelích 

a obyvatel 

na kraji 

Soudržnost Starobylost Svoboda 

muž 19,0 % 6,6 % 11,6 % 4,1 % 7,4 % 5,0 % 9,1 % 

žena 15,2 % 9,8 % 6,5 % 3,8 % 5,4 % 2,7 % 8,7 % 

  Úrodnost 
Zdravé 

prostředí   
muž 30,6 % 33,1 % 

žena 34,8 % 33,7 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Z celkových 23 možností logo Kraje Vysočina nabízené charakteristiky a vlastnosti 

evokovalo častěji u mužů, a to ve 13 případech. U žen tomu tak bylo v 10 případech. 

Největší rozdíl, téměř 8 procentních bodů, byl v případě charakteristiky „perspektivní 

podmínky pro život“. 
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Tabulka 13: Vnímání loga Kraje Vysočina jednotlivými věkovými skupinami 

 Akčnost 
Bezpečí a 

ochrana 

Čisté 

prostředí 

Důraz na 

realitu 

a reálné 

problémy 

Důstojnost 

a hrdost 
Důvěra Jistota 

15–34 16,9 % 16,2 % 61,5 % 3,8 % 10,8 % 12,3 % 16,2 % 

35–54 6,5 % 11,8 % 43,0 % 2,2 % 4,3 % 7,5 % 8,6 % 

55 a více 2,3 % 9,3 % 41,9 % 2,3 % 1,2 % 4,7 % 9,3 % 

  
Klid 

a pokoj 

Kraj 

v souladu 

s přírodou 

Místo, kde 

je lidem 

nasloucháno 

Kraj 

s morálkou 

a kraj 

určitých 

duchovních 

hodnot 

Otevřenost 

Perspektivní 

podmínky 

pro život 

Prosperita 

15–34 40,8 % 63,8 % 6,9 % 3,8 % 10,0 % 13,8 % 7,7 % 

35–54 23,7 % 50,5 % 3,2 % 4,3 % 4,3 % 9,7 % 4,3 % 

55 a více 24,4 % 53,5 % 3,5 % 2,3 % 1,2 % 10,5 % 3,5 % 

  
Přátelský 

kraj 
Rovnováha Tradice 

Vzájemná 

závislost 

kraje na 

jeho 

obyvatelích 

a obyvatel 

na kraji 

Soudržnost Starobylost Svoboda 

15–34 18,5 % 12,3 % 11,5 % 5,4 % 8,5 % 5,4 % 14,6 % 

35–54 12,9 % 4,3 % 7,5 % 3,2 % 4,3 % 2,2 % 4,3 % 

55 a více 17,4 % 7,0 % 4,7 % 2,3 % 4,7 % 3,5 % 4,7 % 

  Úrodnost 
Zdravé 

prostředí 

  15–34 30,0 % 33,1 % 

35–54 35,5 % 30,1 % 

55 a více 36,0 % 37,2 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Drtivou většinu charakteristik a vlastností logo nejčastěji evokovalo u příjemců z věkové 

skupiny 15–34 let, ve 20 z 23 případů. Výjimkami byly možnosti „kraj s morálkou a kraj 

určitých duchovních hodnot“, ta byla nejvíce zastoupena u skupiny 35–54 let, a „úrodnost“ 

a „zdravé prostředí“, nejvíce vybírána respondenty ze skupiny 55 a více let. 

 

Celkem 292 dotazovaných, to znamená 95 % z celkového počtu, přiřadilo k logu alespoň 

jednu charakteristiku. Tři čtvrtiny z toho dokonce 2 nebo více možností. Nejčastěji 

vybíranou možností byla ta, která vzešla ze sémiotické analýzy. Svou hypotézu tak 

vnímám jako potvrzenou. 
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2.7.8 Logo Zlínského kraje 

 

  

Tři nejčastěji evokované charakteristiky a vlastnosti vyplynuly ze sémiotické analýzy. 

Necelá třetina respondentů vybrala možnost „inovativnost“, čtvrtina charakteristiku 

„originalita“. Více než pětina vybrala možnost „nebezpečí a hrozba“. Všechny tři byly 

určeny podle kombinace použitých barev černé a žluté. Možnosti „kraj propojující lidi 

napříč zemí“ a „neomezené možnosti“, obě vyvozené na základě analýzy podle písmové 

části „Kraj bez hranic“ a obě zároveň i zamýšlené jako význam loga ze strany autorů, 

vybralo 9 % respondentů. Nejméně zastoupenými charakteristikami a vlastnostmi byly 

„dokonalost“, „spolehlivost a čestnost“ a „spravedlnost“. „Žádná z uvedených možností“ 

se v odpovědích vyskytovala u 12 % dotazovaných. Průměrný počet vybíraných možností 

byl 2,8 z 23 nabízených. 
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Tabulka 14: Vnímání loga Zlínského kraje jednotlivými gendery 

 
Ambiciózní 

obyvatelé 

kraje 

Bohatství Civilizovanost Dokonalost Inovativnost 

Kraj 

propojující 

lidi napříč 

zemí 

Kraj 

spolupracující 

s ostatními kraji 

muž 19,0 % 9,1 % 14,0 % 1,7 % 33,9 % 8,3 % 10,7 % 

žena 21,2 % 7,1 % 10,3 % 2,2 % 28,8 % 9,8 % 6,5 % 

  

Lidová 

tvořivost 

a tradice 

Nebezpečí 

a hrozba 

Neomezené 

možnosti 
Nevázanost 

Obyvatelé 

kraje 

otevřeni 

světu 

Odvážní 

obyvatelé 

kraje 

Organizovanost, 

pořádek a řád 

muž 8,3 % 21,5 % 9,9 % 9,9 % 9,9 % 9,1 % 15,7 % 

žena 3,8 % 23,9 % 8,2 % 13,6 % 10,3 % 10,9 % 12,0 % 

  Originalita 
Propojení 

s realitou 
Rovnováha Rozum 

Spolehlivost 

a čestnost 
Spravedlnost Světovost 

muž 25,6 % 5,8 % 2,5 % 5,0 % 1,7 % 0,0 % 11,6 % 

žena 23,9 % 4,3 % 4,9 % 8,2 % 1,6 % 2,2 % 8,2 % 

  
Vzrušující 

kraj 

Živý tvůrčí 

duch 

a kreativita 

muž 7,4 % 18,2 % 

žena 9,2 % 12,0 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

Z celkových 23 možností nabízených charakteristik a vlastností je ve 13 případech častěji 

volili muži než ženy. Charakteristiku „spravedlnost“ nevybral ani jeden mužský 

respondent. Ta však byla i ženami vybrána pouze čtyřikrát. 
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Tabulka 15: Vnímání loga Zlínského kraje jednotlivými věkovými skupinami 

 
Ambiciózní 

obyvatelé 

kraje 

Bohatství Civilizovanost Dokonalost Inovativnost 

Kraj 

propojující 

lidi napříč 

zemí 

Kraj 

spolupracující 

s ostatními kraji 

15–34 36,9 % 10,8 % 15,4 % 3,1 % 43,1 % 12,3 % 10,0 % 

35–54 9,7 % 7,5 % 7,5 % 2,2 % 19,4 % 4,3 % 5,4 % 

55 a více 7,0 % 3,5 % 10,5 % 0,0 % 23,3 % 9,3 % 8,1 % 

  

Lidová 

tvořivost 

a tradice 

Nebezpečí 

a hrozba 

Neomezené 

možnosti 
Nevázanost 

Obyvatelé 

kraje 

otevřeni 

světu 

Odvážní 

obyvatelé 

kraje 

Organizovanost, 

pořádek a řád 

15–34 8,5 % 25,4 % 10,8 % 17,7 % 13,8 % 16,2 % 13,1 % 

35–54 2,2 % 21,5 % 6,5 % 9,7 % 8,6 % 7,5 % 15,1 % 

55 a více 4,7 % 19,8 % 8,1 % 7,0 % 5,8 % 5,8 % 11,6 % 

  Originalita 
Propojení 

s realitou 
Rovnováha Rozum 

Spolehlivost 

a čestnost 
Spravedlnost Světovost 

15–34 30,0 % 5,4 % 6,2 % 9,2 % 2,3 % 1,5 % 16,9 % 

35–54 24,7 % 5,4 % 3,2 % 7,5 % 2,2 % 1,1 % 4,3 % 

55 a více 15,1 % 3,5 % 1,2 % 3,5 % 0,0 % 1,2 % 4,7 % 

  
Vzrušující 

kraj 

Živý tvůrčí 

duch 

a kreativita 

15–34 14,6 % 16,9 % 

35–54 3,2 % 15,1 % 

55 a více 5,8 % 9,3 % 

 

Počet respondentů (v procentech), kteří zvolili konkrétní možnost 

 

V naprosté většině případů logo Zlínského kraje nejvíce charakteristik a vlastností 

evokovalo u věkové skupiny respondentů 15–34 let. V některých případech i s poměrně 

velkými rozdíly oproti zbývajícím dvěma skupinám. Výjimkou byly možnosti 

„organizovanost, pořádek a řád“, kde měla největší zastoupení věková skupina 35–54 let, 

a „propojení s realitou“, kde se zastoupení prvních dvou věkových skupin rovnalo. 

 

K logu Zlínského kraje 272 respondentů (88 %) přiřadilo alespoň jednu z nabízených 

charakteristik a vlastností, téměř 60 % z toho vybralo 2 nebo více možností. Třemi 

nejčastěji vybíranými možnostmi byly charakteristiky a vlastnosti vzešlé ze sémiotické 

analýzy. Svou hypotézu tak vnímám jako potvrzenou. 
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2.8 Limity práce 

Limity mé bakalářské práce spatřuji převážně v její praktické části, konkrétně 

u dotazníkového šetření. Je důležité brát v potaz, že dotazníkové šetření nezobrazuje realitu 

jako takovou, ale to, jak si sami respondenti myslí, že loga vnímají. Pro bližší poznání 

reality by byly vhodnějšími metodami například pozorování či hloubkové rozhovory. 

Dalším limitem pak byla škála nabízených možností dotazníkového šetření, která byla 

omezená z pohledu výzkumníka a možnostmi vybranými ze zamýšleného významu loga. 

Dotazníkové šetření tak mohlo být do určité míry návodné. Odpovědi respondentů 

neposkytly celkový pohled o jejich vnímání log. 

Formulace jednotlivých nabízených možností nebyla ve všech případech totožná, například 

některé možnosti byly pouze velmi obecně formulovaná jednoslovná hesla (např. 

„důvěra“), některé byly formulované jako přívlastky dané konkrétnímu kraji (např. 

„přátelský kraj“, a některé byly velmi detailní a konkrétní (např. „vzájemná závislost kraje 

na jeho obyvatelích a obyvatel na kraji“). I tento faktor mohl ovlivnit výsledky 

dotazníkového šetření. 

Výsledky vnímání log krajů příjemci mohla také ovlivnit znalost těchto krajů respondenty, 

jejich vztah ke konkrétnímu kraji, případně i místo jejich bydliště. Znění jedné 

z identifikačních otázek bylo „místo trvalého bydliště“, to se ale může lišit od současného 

skutečného bydliště dotazovaných. Tři čtvrtiny dotazovaných uvedlo jako své trvalé 

bydliště Prahu nebo Středočeský kraj. Loga těchto dvou krajů nebyla do analýzy zařazena, 

avšak i tento faktor mohl výsledky práce ovlivnit. 

Za limit této práce by se dala považovat i nereplikovatelnost samotné sémiotické analýzy 

a fakt, že její výsledky neposkytnou úplné spektrum významů. Individuální zpracování je 

však pro tuto výzkumnou metodu charakteristické, a tak tento aspekt jako za limit 

nepokládám.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsem si kladla za cíl porovnat sémiotickou analýzu log s jejich 

vnímáním příjemci. V teoretické části bakalářské práce jsem se pokusila dostatečně 

obsáhnout potřebný kontext týkající se loga samotného, jeho vzniku, historie, vývoje, 

funkce a současné podoby. Věnovala jsem se také tvorbě loga a jednotlivým prvkům, které 

logo tvoří a na které byla v praktické části zaměřena pozornost v samotné analýze. 

V praktické části práce byly nejprve stručně představeny základy sémiotiky a také použité 

výzkumné metody – sémiotická analýza a dotazníkové šetření. Poté bylo na základě 

stanovených parametrů vybráno sedm log krajů České republiky a na základě provedené 

sémiotické analýzy byly stanoveny hypotézy, ve kterých byly uvedeny předpokládané 

charakteristiky a vlastnosti, které by se mohly příjemcům s logem i krajem asociovat. 

Společně s charakteristikami a vlastnostmi, které jsou uvedeny autory nebo zadavateli log 

jako jejich zamýšlený význam, byly použity pro vytvoření možností dotazníkového šetření. 

To ověřilo, zda tyto nabízené možnosti loga příjemcům evokují či nikoliv. Výsledky 

šetření byly následně porovnány s daty ze sémiotické analýzy a byla tak ověřena 

pravdivost jednotlivých hypotéz. Získaná data byla vyhodnocena i v rozdělení podle 

genderu a podle předem stanovených věkových skupin. 

U šesti log byla nejčastěji vybíranou možností charakteristika nebo vlastnost vzešlá ze 

sémiotické analýzy. Ve dvou případech se jednalo charakteristiku či vlastnost určenou 

podle kombinace barvy i použitého symbolu, v dalších dvou případech o význam určený 

na základě barvy, jedna z charakteristik byla vyvozena na základě tvaru loga a zbývající 

možnost byla určena podle kombinace symbolu a písma. U pěti log ze sémiotické analýzy 

vzešly i druhé nejčastěji vybírané možnosti, z toho v jednom případě se jednalo o možnost, 

která byla zároveň výsledkem sémiotické analýzy i zamýšleným významem loga. Tyto 

výsledky mohly být v některých případech ovlivněny i nedostatečně početným nabízeným 

množstvím zamýšlených charakteristik a vlastností. V šesti případech loga krajů evokovala 

nabízené charakteristiky častěji u mužů než u žen. Ve všech sedmi případech loga nabízené 

významy vyvolávala v příjemcích z nejmladší věkové skupiny (15–34 let). Průměrně 

alespoň jednu z nabízených možností loga evokovala v 91 % respondentů. Všech sedm 

hypotéz tak bylo potvrzeno. 

Za přínos své práce považuji samotné srovnání výsledků sémiotické analýzy a výsledků 

dotazníkového šetření. Téma ani zdaleka není plně obsáhlé a bylo by možné ho rozšiřovat. 



 

 

 

76 
 

 

Například sémiotická analýza log by mohla brát v potaz více souvisejících faktorů. Dále by 

mohlo být dotazníkové šetření rozšířené o více identifikačních otázek, na jejichž základě 

by mohla být získaná data vyhodnocována. V teoretické části práce také předkládám, že 

logo nabyde plně svého významu až tehdy, kdy si ho jeho příjemce spojí se značkou. Práce 

by tak mohla být rozšířena také o porovnání vnímání samotných krajů s vnímáním jejich 

log. Jak uvádím už i v limitech práce, pro skutečné poznání reality by významy log mohly 

být zkoumány i dalšími výzkumnými metodami. Možností rozšíření práce je mnoho 

a věřím, že mnou získaná data by k tomu mohla být využita.  
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Summary 

In my bachelor thesis, I aimed to compare the semiotic analysis of logos with their 

perception by the recipients. In the theoretical part of the bachelor thesis, I tried to 

sufficiently cover the necessary context concerning the logo itself, its origin, history, 

development, function and current design. I have also focused on the creation of the logo 

and the individual elements, that make up the logo and on which was focused attention in 

the practical part of the analysis itself. 

In the practical part of the thesis, the basics of semiotics were first briefly introduced as 

well as the used research methods – semiotic analysis and questionnaire survey. Then, 

seven logos of the regions of the Czech Republic were selected on the basis of the 

established parameters, and hypotheses were established on the basis of the semiotic 

analysis, in which the hypothesized characteristics and features that the recipients might 

associate with the logo and the region were presented. Together with the characteristics 

and features listed by the authors or conductors of the logos as their intended meaning, 

they were used to create questionnaire survey options. This verified whether or not these 

options offered by the logos were evoked by the recipients. The results of the survey were 

then compared with the data from the semiotic analysis to verify the truth of each 

hypothesis. The acquired data was also evaluated in terms of gender and by predetermined 

age groups. 

For the six logos, the most frequently selected option was a characteristic or feature 

derived from the semiotic analysis. In two cases it was a characteristic or feature 

determined by the combination of used colour and symbol, in the other two cases the 

meaning was determined by colour, one of the characteristics was derived from the shape 

of the logo and the remaining option was determined by the combination of symbol and 

font. For five logos, the semiotic analysis also produced the second most frequently 

selected option, one of which was the option that was the result of the semiotic analysis 

and also the intended meaning of the logo. These results may have been influenced in some 

cases by the insufficient number of intended characteristics and features offered. In six 

cases, the logos of the regions evoked the offered characteristics more often for men than 

for women. In all seven cases, the logos evoked the offered meanings in the youngest age 

group (15-34 years). On average, the logos evoked at least one of the offered options in 

91% of respondents. Thus, all seven hypotheses were confirmed. 
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I consider the comparison of the results of the semiotic analysis and the results of the 

questionnaire survey to be a contribution of my work. The topic is far from being fully 

comprehensive and could be expanded. For example, the semiotic analysis of logos could 

take more related factors into account. Furthermore, the questionnaire survey could be 

expanded to include more identification questions on the basis of which the collected data 

could be evaluated. In the theoretical part of the thesis I also state that the logo acquires its 

full meaning only when the recipient associates it with the brand. Thus, the thesis could 

also be extended by comparing the perception of the regions themselves with the 

perception of their logos. As I have already stated in the limits of the thesis, for a true 

understanding of reality, the meanings of logos could be explored by other research 

methods. There are many possibilities for extending the thesis and I believe that the data 

I have collected could be used to do so. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou Mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a píši bakalářskou 

práci na téma Srovnání sémiotické analýzy vybraných log a jejich vnímání příjemci. Praktickou částí 

mé bakalářské práce je tak sémiotická analýza v kombinaci s dotazníkovým šetřením. Analýze byla 

podrobena vybraná loga krajů České republiky. 

Tímto bych vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku. U každého loga vám budou předloženy 

charakteristiky, vlastnosti a další slovní spojení. Jejich výčet je sestaven na základě analýzy a také 

na základě zamýšleného významu jednotlivých log ze strany jejich autorů či zadavatelů, tedy krajů. 

Na vás bude, abyste z nich vybrali ty, které se vám s konkrétním logem budou spojovat, respektive 

ty, které se vám budou asociovat na základě použitých barev, symbolů, tvarů, použitého písma, 

případně textu. Vybrat můžete libovolný počet možností. V případě, že nebudete souhlasit ani 

s jednou z nich, zvolte variantu „žádná z uvedených možností“. 

Celý výzkum je anonymní a data z něj získaná budou využita jen pro účely této bakalářské práce. 

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: 

64832752@fsv.cuni.cz 

Předem vám velmi děkuji za vyplnění mého dotazníku 

Alžběta Fialová 

 

* Označení pro povinné pole 
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1. Logo Karlovarského kraje 

 

 

 

Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Karlovarského kraje: * 

 

2. Logo Libereckého kraje 
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Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Libereckého kraje: * 

 

 

3. Logo Olomouckého kraje 

 

  



 

 

 

97 
 

 

 

Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Olomouckého kraje: * 

 

4. Logo Pardubického kraje 
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Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Pardubického kraje: * 

 

5. Logo Ústeckého kraje 
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Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Ústeckého kraje: * 

 

6. Logo Kraje Vysočina 
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Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Kraje Vysočina: * 
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7. Logo Zlínského kraje (Logo nemá pevně daný tvar, zobrazení obdélníku je pouze výřezem 

z oficiální varianty loga, kterou je barevná kombinace černého písma a žlutého pozadí.) 

 

 
Vyberte charakteristiky a vlastnosti, které ve vás evokuje logo Zlínského kraje: * 
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8. Gender: * 

 
9. Věk: * 

 
10. Nejvyšší dosažené vzdělání:  * 
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11. Místo trvalého bydliště: * 

 


