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ABSTRAKT 

 
 

Název:     Identifikace značky velkých sportovních událostí  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je prostřednictvím marketingového výzkumu 

identifikovat osobnost značky letních olympijských her a mistrovství světa ve 

fotbale. 

 

Metody:  V souvislosti se získáním primárních dat byla pouţita metoda písemného a 

elektronického dotazování. Identifikace osobnosti výše zmíněných značek 

byla provedena na základě metody měření osobnosti značky dle dle Geuense, 

Weijterse a De Wulfa (2009). Pro interpretaci získaných dat byla provedena 

jejich statistická analýza. 

      

Výsledky:  Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe osobnost značky letních olympijských her 

je vystihována dimenzemi Odpovědnost, Aktivita a Jednoduchost a lze ji 

charakterizovat jako značku stabilní, odpovědnou, aktivní, dynamickou a 

přirozenou. Osobnost značky mistrovství světa ve fotbale je vystihována 

pouze dimenzí Aktivita a lze ji charakterizovat jako značku aktivní, 

dynamickou a inovativní, 

 

Klíčová slova: Sportovní značka, osobnost značky, měření osobnosti značky, image značky, 

identita značky, letní olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

Title:     Large sporting events‟ brand identification  

 

Objectives:  The main objective of this work is to identify the brand personality of 

Summer Olympic Games and FIFA World Cup by means of marketing 

research. 

 

Methods:  In connection with the primary data collection a method of written and 

electronic questioning was used. The brand personality identification of the 

above mentioned brands was performed based on the brand personality 

measurement method according to Geuens, Weijters and De Wulf (2009). For 

the obtained data interpretation their statistical analysis was performed. 

      

Results:  Based on the research results, the brand personality of Summer Olympic 

Games can be described by the dimensions Responsibility, Activity and 

Simplicity and by characteristics stable, responsible, active, dynamic and 

simple. The brand personality of FIFA World Cup can be described only by 

the dimension Activity and by characteristics active, dynamic and innovative. 

 

Keywords: Sports brand, brand personality, brand personality measurement, brand 

image, brand identity, Summer Olympic Games, FIFA World Cup. 
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1 ÚVOD 

V současné době hraje značka ve sportu velice důleţitou roli. Konkurenční prostředí 

se totiţ i na poli sportovního průmyslu v několika posledních dekádách velice výrazně 

zesílilo, coţ nutí subjekty činné ve sportu (kluby, organizace, atd.) klást důraz na budování 

silné značky a získávat tak konkurenční výhodu před ostatními subjekty. Sportovní marketing 

je tedy v současné době velice aktuálním tématem, jenţ se zabývá jak samotnou sportovní 

značkou, tak i vyuţitím sportu v jiných oblastech hospodářství. 

V současnosti tedy hraje sportovní značka na poli sportovního průmyslu 

nepostradatelnou roli a je jedním z klíčových faktorů pro tvorbu marketingových strategií. 

Tato práce poskytuje teoretická východiska týkající se samotné sportovní značky, hodnoty 

sportovní značky a metod jejího měření, dále také image a identity značky, osobnosti značky, 

metod měření osobnosti značky a současných trendů v oblasti řízení sportovních značek.  

Na základě teoretických východisek týkajících se sportovní značky, její hodnoty a 

metod jejího měření je vymezena hodnota nejhodnotnějších globálních sportovních značek. 

Měření hodnoty značky je velice komplikovanou záleţitostí, která se kontinuálně vyvíjí, a 

proto existuje několik metod na měření hodnoty značky. Pro účely této práce jsou pouţity tři 

uznávané metody měření hodnoty značky, a to metoda dle Interbrand, BrandZ a dle časopisu 

Forbes. Analyzována je nejen hodnota značek společností činných v oblasti sportu, které se 

zabývají výrobou a prodejem sportovního zboţí, ale také hodnota značek sportovních klubů, 

sportovních událostí a samotných sportovců. Znalost hodnoty značky je důleţitá především 

pro tvorbu sponzorských programů, získávání finančních prostředků od obchodních partnerů, 

přípravu licenčních programů, prodej lístků a pro další obchodní aktivity. Silná a hodnotná 

značka mimo jiné přispívá k získávání loajálních zákazníků, k docílení konkurenční výhody, 

k získávání obchodních partnerů a sponzorů, k zajištění finanční stability a také k odolnosti 

vůči ekonomickým recesím a krizím.   

V souvislosti s osobností značky jsou analyzovány dvě metody měření osobnosti 

značky. Nejprve je osvětlena metoda měření osobnosti značky dle J. L. Aaker, a to včetně 

analýzy jejích nedostatků. V návaznosti na to je objasněna nová metoda měření osobnosti 

značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa, která byla publikována na počátku roku 2009. 

Tato metoda navazuje na metodu J. L. Aaker a snaţí se eliminovat nedostatky této metody a 

vytvořit tak generalizovatelnou metodu pro měření osobnosti značky nejrůznějších značek 

napříč různými zeměmi. 
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Na základě metody měření osobnosti značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa byl 

proveden kvantitativní marketingový výzkum, na jehoţ základě je identifikována osobnost 

značky letních olympijských her (dále jen  „LOH“) a mistrovství světa ve fotbale (dále jen 

„FIFA MS“). Mimo jiné byla provedena také analýza výsledků výzkumu dle demografických 

charakteristik respondentů, tedy dle pohlaví, věku, vzdělání a také dle skutečnosti, zda se 

jedná o studenty či nikoli. V návaznosti na analýzu osobnosti značky LOH a FIFA MS jsou 

uvedeny jak silné a slabé stránky těchto dvou značek, tak i doporučení pro další rozvoj obou 

značek do budoucnosti. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je prostřednictvím marketingového výzkumu identifikovat 

osobnost značky dvou významných sportovních událostí, tedy LOH a FIFA MS. 

Prostřednictvím metody dotazování bude zjištěn názor praţské populace na tyto sportovní 

události. Na základě výsledků výzkumu a interpretace získaných dat bude prezentován také 

návrh potencionálních opatření vedoucích ke zlepšení osobností těchto značek. 

Tato práce má tedy několik dílčích cílů, kterými jsou: 

 

1. Studium literatury k danému tématu a příprava relevantních rešerší. 

 

2. Příprava koncepce procesu marketingového výzkumu. 

 

3. Na základě výsledků kvantitativního marketingového výzkumu, který je zaloţen 

na metodě měření osobnosti značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa (2009), 

identifikovat osobnost značek LOH a FIFA MS; 

 

4. Identifikace jednotlivých dimenzí osobnosti daných značek, tak jak je vnímají 

respondenti. Tyto dimenze budou posouzeny na základě charakteristik, ze kterých 

jsou sloţeny, a zvýšená pozornost bude věnována charakteristikám, které nebyly 

označeny za vystihující osobnost značky daných sportovních událostí; 

 

5. Analýza závislosti vnímání osobnosti obou značek na demografických 

charakteristikách respondentů (tj. na pohlaví, věku, vzdělaní a zaměstnání 

respondentů); 

 

6. Identifikace silných a slabých stránek značek LOH a FIFA MS, s těţištěm 

především v detailním rozboru osobností obou značek; 

 

7. Návrh potencionálních opatření vedoucích ke zlepšení jednotlivých komponent 

osobnosti značky, a tím i image značky výše zmíněných sportovních událostí.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 OBCHODNÍ ZNAČKA 

V současné době hraje silná značka velice významnou roli ve všech oblastech 

hospodářství. Jedná se o velice důleţité aktivum firmy, o které je nutné kontinuálně pečovat 

především prostřednictvím konzistentní strategie a jasně definovaných cílů, které by měly 

zůstat dlouhodobě neměnné. 

Základní definice obchodní značky říká, ţe značka je název, termín, znak, symbol, 

design nebo kombinace těchto prvků, jejímţ účelem je identifikovat zboţí či sluţby jednoho 

prodejce nebo prodejní skupiny a odlišit je od konkurenčního zboţí a sluţeb (Kotler, 2007, p. 

628). 

Značková politika hraje v dnešní době velmi významnou roli a je spotřebiteli 

povaţována za součást výrobku, která významně přispívá k jeho hodnotě. Značky rovněţ 

vypovídají o kvalitě výrobků a spotřebitelé díky nim vědí, ţe výrobky budou mít určité 

vlastnosti a stálou uţitnou hodnotu a kvalitu. Značka prodávajícího a ochranná známka 

představují právní ochranu uţitných vlastností výrobku, který by jinak mohl být napodoben 

konkurencí. Další výhodou značkové politiky pro prodávajícího je umoţnění segmentace trhu 

(Kotler, Armstrong, 2004). 

Existuje mnoho dalších výhod, které s sebou značka přináší. Značka je zárukou kvality 

výrobku, protoţe zákazníci kupující stále stejnou značku vědí, ţe při kaţdém nákupu 

dostanou stejnou kvalitu. Mimo jiné značka také upozorňuje na nové produkty a zvyšuje 

efektivitu nákupů, neboť kaţdý zákazník si musí vybrat z tisíce generických produktů. Dalším 

důleţitým přínosem značky pro společnost je to, ţe umoţňuje získat loajální a výnosnou 

klientelu, coţ je v současné době jedním z hlavních cílů všech firem. Dále pomáhá 

dodavatelům segmentovat trhy, zjednodušuje řešení objednávek a umoţňuje sledování 

případných problémů aţ ke zdroji. Neméně významná je funkce značky jako ochranné 

známky zajišťující právní ochranu jedinečných funkcí produktu, které by jinak mohla 

okopírovat konkurence (Kotler, 2007). Ochrannou známkou se obchodní značka stává 

zápisem do rejstříku ochranných známek, který je veden Úřadem průmyslového vlastnictví. 

3.1.1 Ochranná známka 

Ochranná známka a její uţití má velice dlouhou historii. Literární prameny posunují 

počátek uţívání označení, která slouţí k určování původu výrobků a sluţeb nejméně do 
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období starověku, kdy se jiţ uţívalo určitých označení ve spojitosti s cihlářskými, 

keramickými a koţenými výrobky. Jedná se o označení, která byla tvořena zpravidla 

značkami, písmeny, iniciálami producenta, nebo grafickými a obrazovými symboly, které 

byly připevňovány na povrch výrobků anebo vytvářeny přímo na výrobcích. Označovány 

však byly nejen výrobky, ale také zvířata, která byla opatřována vypalovanými označeními. 

V souvislosti s tím se také začal uţívat anglický termín pro ochranné známky „brand“ (Jakl, 

2003). V československém právu byl termín „ochranná známka“ prvně uţit v zákoně č. 

8/1952 Sb., poté i v zákoně č. 174/1988 Sb. a č. 137/1999 Sb. (Horáček a kol., 2004). Pojem 

ochranná známka je v právní úpravě pouţíván doposud. 

Novodobá úprava ochrany práv na označení na našem území sahá aţ do doby 

Rakouska-Uherska a byla zaloţena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1859 o 

ochraně průmyslových známek a v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska-Uherska 

zřízen ústřední známkový rejstřík (Jakl a kol., 2002). V současné době jsou ochranné známky 

právně upraveny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Označení, která mohou 

tvořit ochrannou známku, jsou podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

jakákoliv označení schopná grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, 

barev, kreseb, písmen, číslic, tvaru výrobku nebo jeho obalu, pokud je toto označení způsobilé 

odlišit výrobky nebo sluţby jedné osoby od výrobků nebo sluţeb jiné osoby. 

3.2 SPORTOVNÍ ZNAČKA  

Díky své obchodní značce se sportovní události, kluby i organizace mohou 

diferencovat od svých konkurentů a získat tak konkurenční výhodu. Tato konkurenční výhoda 

jim můţe napomoci nejen k získání nových a udrţení stávajících zákazníků, a tím i 

k vytvoření stálého okruhu loajálních zákazníků, ale také v záleţitostech týkajících se např. 

sponzoringu, tedy ke snadnějšímu získávání obchodních partnerů. 

Další výhodou, kterou silná značka přináší je to, ţe je nositelem tradice a zárukou 

kvality (Machková, 2006). Díky tomu spotřebitel (divák) ví, ţe budou splněna jeho 

očekávání. Jak pro sportovní události, tak i pro sportovní kluby a organizace je důleţité 

především to, ţe značka je také tvůrcem image spotřebitele a reprezentantem ţivotního stylu 

(Machková, 2006). Mnoho lidí totiţ navštěvuje různé sportovní akce a turnaje z toho důvodu, 

aby své okolí přesvědčili o tom, jací jsou, tzn., aby si vytvořili určitou image. Pro jiné je to 

zkrátka vyjádření jejich ţivotního stylu (fanoušci, sportovní nadšenci, atd.). 
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3.2.1 Typy sportovních značek 

Za sportovní značku lze v současné době povaţovat nejen značky, které se zabývají 

výrobou a prodejem sportovního zboţí (např. Adidas, Nike, Puma, Head, Wilson, atd.) nebo 

sportovních sluţeb (Holmes Place, World Class, Factory Pro, atd.), ale také sportovní kluby, 

organizace a nejrůznější sportovní soutěţe, které vykazují výrazná specifika v poskytování 

sportovních sluţeb. Významné sportovní kluby a organizace jsou totiţ v současné době 

vnímány nikoli pouze jako zájmová sdruţení, ale jako plnohodnotné značky. Z toho důvodu 

je nutné, aby si toto jejich management uvědomoval a soustavně na formování své značky 

pracoval. Nedílnou součástí je vyuţití nejrůznějších marketingových nástrojů a jejich 

přizpůsobení specifikům, které sportovní kluby, organizace a soutěţe vykazují ve srovnání 

s klasickými značkami. Jedná se o oblast sportovního marketingu, který se těmito specifiky, 

sportovní značkou ze všeobecného hlediska a dalšími rysy marketingu ve sportu velice 

detailně zabývá. 

Sportovní značky můţeme rozčlenit do dvou základních kategorií. První kategorií jsou 

sportovní zboţí a sluţby a do druhé kategorie lze zařadit sportovní kluby (týmy), soutěţe 

(události) a organizace. Obě tyto kategorie budou objasněny v následujících dvou 

podkapitolách (Petráčková, 2010).  

3.2.1.1 Sportovní zboží a služby 

Ačkoli jsou značky sportovního zboţí a sluţeb velice specifické, ve své podstatě 

nevykazují z marketingového hlediska ţádné výrazné rozdíly od jiných značek, které se 

zabývají nabídkou zboţí a sluţeb v ostatních oblastech hospodářství. Lze tedy říci, ţe pro ně 

platí klasické zákonitosti marketingu, které se týkají nabídky zboţí a sluţeb ze všeobecného 

hlediska (Petráčková, 2010).  

3.2.1.2 Sportovní kluby (týmy), soutěže (události) a organizace 

Na rozdíl od značek sportovního zboţí a sluţeb vyţadují značky sportovních klubů 

(týmů), soutěţí (událostí) a organizací z marketingového hlediska v mnoha aspektech zcela 

odlišný přístup k budování silné a hodnotné značky (Petráčková, 2010).  Mimo jiné mnoho 

významných sportovních klubů změnilo svou právní formu v obchodní společnost a jako 

důsledek začaly na významnosti nabývat komerční cíle, jako jsou např. vztahy s médii, 

ziskovost, stabilní sportovní výkony, atd. (Bauer, Stokburger-Sauer, Exler, 2008). 
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Tento typ sportovních značek je specifický především v důsledku specifické trţní 

situace, které je nabídka tělesné výchovy a sportu vystavena, dále v důsledku typických 

vlastností pro tuto kategorii a také co se týče distribuce (Čáslavová, 2000). Vlastnosti typické 

pro produkty značek sportovních klubů (týmů), soutěţí (událostí) a organizací jsou: 

 Subjektivní oceňování zákazníky (diváky) – hodnocení sportovních produktů, které 

tyto značky nabízejí je velice subjektivní – např. někdo můţe být s výkonem týmu při 

určitém utkání spokojen a někdo jiný nikoli; 

 Abstraktnost a nemateriálnost – nelze je skladovat a vyrábět do zásoby, jsou velmi 

závislé na čase a prostoru; 

 Nepředvídatelný vývoj – v popředí stojí napětí nepředvídatelného, nelze zaručit stále 

stejnou kvalitu těchto produktů; 

 Malá možnost kontroly jejich složení – nelze s jistotou zajistit dobrou sportovní 

úroveň utkání; 

 Komplex výkonů a univerzální nabídka – jedná se o produkty sloţené z mnoha 

dílčích komponent (sportovní stadion a jeho vybavení, členství v klubu, sportovní 

akce, jednotliví hráči, atd.), které mají souvislost s řadou dalších oblastí jako např. 

hospodářství, reklama, politika, kultura, vzdělání a také spojení s oblékáním, jídlem, 

pitím, volným časem atd.; 

 Sport jako veřejné zboží – např. část nabídky sportovního klubu můţe být pro 

nečleny klubu vyloučena, avšak určitá část nabídky můţe být přístupná všem (např. 

utkání, akce, tréninky týmu či jednotlivých sportovců); 

 Částečná neexistence tržní ceny – cena lze určit jen velmi těţko a nelze pouţít 

klasické nákladové modely cenové tvorby (Čáslavová, 2000). 

 

Schilhaneck (2006) ve svém článku „Řízení značky v profesionálním týmovém 

sportu“ (Markenmanagement im professionellen Teamsport) uvádí tři základní ekonomické 

zvláštnosti typické pro značky sportovních klubů, které představují problémové oblasti pro 

řízení těchto značek. Jedná se o velkou heterogenitu cílových skupin profesionálních klubů, 

charakteristická specifika v poskytování těchto sluţeb a zvláštnosti v produktové struktuře 

profesionálního týmového sportu. Přestoţe se Schilhaneck ve svém článku zaměřuje pouze na 

profesionální sportovní kluby, lze tyto charakteristiky zobecnit také na značky sportovních 

soutěţí (událostí) a organizací. 

 Heterogenita cílových skupin těchto značek – existuje pět základních cílových 

skupin pro tyto značky, které jsou však i samy o sobě velice heterogenní. Jedná se o 
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přímé a nepřímé diváky (fanoušci, pravidelní návštěvníci, rodiny, VIP návštěvníci a 

televizní publikum), sponzory, nabyvatele licencí, agentury a média. Odpovědní 

manaţeři se v důsledku takto vysoké heterogenity musí snaţit zajistit integraci co 

nejvíce shodných oblastí mezi tyto cílové skupiny a usilovat o účast těchto cílových 

skupin na tvorbě značky, a to prostřednictvím pouţití vhodného marketingového 

mixu. Cílem je vytvoření poţadované image značky u těchto cílových skupin.  

 Charakteristická specifika v poskytování těchto služeb – mezi tato specifika lze 

zařadit nemateriálnost, nutnost vyuţití externích faktorů, zkušenosti cílových skupin, 

atd. Jednou z problémových oblastí je nemoţnost přímého označení nabízených 

sluţeb. Proto je nutné vyuţívat jiné způsoby při pouţití značky, např. oblečení 

zaměstnanců, referenční objekty (vstupenky, merchandising, plakáty, tiskoviny, 

vozový park) a infrastrukturu (stadion, prodejní místa, tréninkové plochy, fanshop, 

předprodejní místa, klubovna). Umístění značky u infrastruktury lze realizovat 

prostřednictvím vlajek, reklamních tabulí a dalších integrací loga do vnitřního a 

vnějšího vybavení.  

Velice zásadní význam mají pro tyto značky zkušenosti zákazníků (diváků a dalších 

cílových skupin) s těmito sluţbami a reputace klubu či organizace. Je proto důleţité, 

aby tyto subjekty pracovaly na vytvoření co nejlepší image značky a snaţily se 

ovlivňovat zkušenosti zákazníků ţádoucím způsobem. 

 Zvláštnosti v produktové struktuře těchto značek – jedním z centrálních znaků 

úspěšných značek je stále stejná kvalita produktu. Co se však týče sluţeb, a to nejen 

ve sportovním průmyslu, nelze stále stejnou kvalitu s úplnou jistotou zaručit. U značek 

sportovních klubů (týmů), soutěţí (událostí) a organizací je tento faktor umocněn ještě 

tím, ţe jsou zapotřebí vţdy alespoň dva subjekty (např. fotbalový zápas). Snaha o 

udrţení určité úrovně kvality představuje pro řízení značky obzvláště důleţitou a 

nesnadnou výzvu. Základem je snaha o co nejširší standardizaci spektra výkonů, tedy: 

- Materiálních a nemateriálních vstupů – záţitkový marketing návštěvníků 

stadionu (doprovodný program, velké obrazovky na stadionu, internetové 

připojení, soutěţe o ceny, atd.); 

- Personálu – dobrá úroveň vzdělání a zkušenosti zaměstnanců, dodrţování 

pravidel chování k zákazníkům, dostatečný počet personálu, atd.; 

- Souvisejících procesů – např. péče o sponzory, řízení stíţností, fixace čekací doby 

(co se týče prodeje lístků, vstupu a občerstvení); 
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- Infrastruktury – stadion, jeho vybavení, prostory pro sponzory, projekční plátna, 

dětské koutky, krytá parkoviště, dopravní dostupnost, atd.; 

- Základny fanoušků – ta ke vnímání kvality přispívá vytvářením určité atmosféry 

na stadionu (Schilhaneck, 2006).  

Nedávný vývoj ve sportovním průmyslu jako je stále vzrůstající komercionalizace a 

profesionalizace sportu a především sportovních klubů, také přispěl ke vzrůstající důleţitosti 

stabilní základny fanoušků, neboť právě ta představuje hnací sílu pro konkurenční výhodu 

sportovních klubů (Bauer, Stokburger-Sauer, Exler, 2008). 

3.2.2 Specifika sportovní značky 

Marketing se v současné době pro profesionální sportovní kluby a významné 

sportovní události stává nedílnou součástí jejich aktivit. Zejména významné je soustředit se na 

budovaní své značky a na komunikaci s veřejností.  

Sportovní značka se od ostatních značek odlišuje v několika zásadních oblastech, a 

proto je nutné se při budování silné značky orientovat především na ty faktory, které jsou pro 

ni charakteristické. Jedná se o:  

 Základnu fanoušků – dostatečné mnoţství fanoušků na domácím a mezinárodním 

poli, jejich kupní síla a licenční oblast;  

 Historický úspěch – dlouhodobý a rozsáhlý úspěch má vliv na růst hodnoty sportovní 

značky;  

 Slavné osobnosti spojované s klubem – jak současné, tak i minulé slavné osobnosti 

vzbuzují touhu diváků být spojováni s danou značkou; 

 Jasně definované hodnoty značky – specifické hodnoty, které jsou zároveň 

atraktivní pro diváky; 

 Způsob komunikace značky – propracovaná komunikační strategie s veřejností 

maximalizuje finanční hodnotu; 

 Účast na významných soutěžích s omezeným přístupem – účast na takových 

soutěţích (např. různá mistrovství) přispívá ke zvyšování hodnoty značky (Čáslavová, 

2009). 

Detailní rozbor sportovní značky se zaměřením na její identitu a image je znázorněn 

na obrázku č. 1. Jak je z tohoto modelu patrné, je na značku moţné nahlíţet ze dvou 

perspektiv, a to z pohledu samotné organizace nebo z pohledu externích uţivatelů. Oba tyto 

koncepty jsou navzájem provázané a vzájemně se tak ovlivňují. Vlastní obraz identity 

sportovní značky je určen nejen filozofií značky, její strategií, positioningem a stanovenými 
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cíly, ale také čtyřmi základními dimenzemi značky, tj. značka jako osoba, produkt, organizace 

a symbol. Kaţdá z těchto dimenzí je blíţe definována pomocí dalších subkomponentů. Co se 

týče cizího obrazu osobnosti značky, tedy pohledu externích uţivatelů, jedná se o subjektivní 

vnímání, dekódování a akceptaci sumy impulzů, které ze značky vycházejí (Schilhaneck, 

2006). 

Obr. 1 Komponenty řízení sportovní značky orientovaného na identitu značky 

 
Zdroj: Schilhaneck, M., 2006. 

Z pohledu na značku jako na produkt, je pro sportovní značku z výše zmíněných 

subkomponentů velice významný marketing zaloţený na záţitků diváků přímo na stadionu, 

který úzce souvisí s nabídkou sluţeb na stadionu, jako akce pro fanoušky, péče o děti, péče o 

obchodní partnery či catering. Někdy se tyto sluţby nazývají také souhrnně jako CRM 

(Customer Relationship Management). Mimo jiné je pro tuto dimenzi velice důleţitý také 

aktuální sportovní úspěch (Schilhaneck, 2006). 

Značka jako symbol je důleţitá především z toho důvodu, ţe některé její 

subkomponenty (hlavně logo a barvy klubu) představují nedílnou součást kaţdého vystoupení 

sportovní značky na trhu, a proto je lze označit za základní elementy identity značky. Další 

součástí této dimenze jsou také různé nástroje komunikace s veřejností. Mimo klasické 

komunikační nástroje, hrají ve sportovním průmyslu velice důleţitou roli také tzv. „zvláštní 

formy komunikace“. Jedná se např. o event marketing, tedy pouţití nejrůznějších akcí a 

událostí ke komunikačním účelům či sponzoringu, které napomáhají k jasné profilaci značky. 
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Internetová prezentace s moţností přímého kontaktu s hráči ve formě např. online fór a chatů, 

je také jedním z důleţitých podpůrných komunikačních instrumentů (Schilhaneck, 2006). 

Pro dimenzi „značka jako organizace“ je kromě všech v modelu zmíněných 

subkomponentů podstatné hlavně chování hráčů, a to nejen při utkáních, ale také jejich 

vystupování v médiích a na veřejnosti (Schilhaneck, 2006). Tato oblast představuje zejména 

pro fotbalové či hokejové kluby velký problém, protoţe její řízení je velice obtíţné a ne vţdy 

lze tedy zabránit poškození identity značky.  

Sportovní značka jako osoba je výrazně formována především prostřednictvím svého 

kulturního zakotvení, skrze známé osobnosti, které byly v minulosti či současnosti s klubem 

spojovány (tj. hráči, trenéři, manaţeři, atd.), a také skrze základnu fanoušků, která svým 

počtem a chováním vytváří atmosféru na stadionu (Schilhaneck, 2006). 

 

3.2.3 Positioning značky ve sportu 

Budování pozice (positioning) sportovní značky na trhu, stejně tak jako její strategii, 

image a hodnoty, je moţné odvodit od identity značky (Messing, Kilian, 2004). Positioning 

znamená identifikovat optimální umístění značky v povědomí spotřebitelů, tedy stanovení 

koncepce značky a její image s cílem zaujmout zvolenou pozici v myslích spotřebitelů. Dobrý 

positioning značky pomáhá vést marketingovou strategii, protoţe poukazuje na jedinečnost 

značky, její význam a odlišnosti od konkurence. Aby si značka na trhu vytvořila zamýšlenou 

pozici, musí znát svůj cílový trh, hlavní konkurenty, jak se její produkty od konkurence 

odlišují a v čem jsou naopak podobné. Hlavními zásadami dobrého positioningu jsou 

zdůraznění hlavních výhod produktu, pochopitelnost, důvěryhodnost a originalita (Keller, 

2007).  V případě sportovních klubů je nejprve nutné zváţit, zda chtějí svou značku budovat 

na národní či mezinárodní úrovni. Konkurence na poli sportovního průmyslu, co se týče 

hlavně medializovaných sportů, je velice silná, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

Produkty ve sportovním průmyslu si jsou navzájem velice podobné (např. fotbalové zápasy 

různých klubů na stejné výkonnostní úrovni), avšak jejich kvalita se mění a nedá se 

jednoznačně předvídat. Proto je pro sportovní značku důleţité snaţit se od konkurence odlišit 

pomocí jedinečné image (Petráčková, 2008). 

3.2.4 Sponzoring 

Sponzoring sportu představuje pro firmy jeden z moţných prostředků komunikační 

politiky, který se v důsledku svých poměrně nízkých nákladů ve srovnání např. s televizní 
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reklamou, stává stále oblíbenější. Představuje také moţnost, jak se dostat např. i na televizní 

obrazovky, a tím i do povědomí spotřebitelů, aniţ by na to firma musela vynaloţit dodatečné 

výdaje. To se týká především nejrůznějších sportovních utkání u mediálně významných 

sportů. 

V posledních letech je patrný velice výrazný růst výdajů na sponzoring ve srovnání 

s ostatními prostředky marketingové komunikace firem. Existuje mnoho důvodů, proč se 

sponzoring stává stále významnější sloţkou komunikačního mixu mnoha firem. Jedná se 

např. o odlišení se od konkurence, jiţ výše zmíněné niţší náklady, oslovení ţádoucích 

cílových skupin (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 2003), ale také zvýšení loajálnosti 

ke značce a povědomí o značce, změna či posílení image, posílení kupní aktivity, obohacení 

místního dění, vystavení produktu a zábava pro klienty (Čáslavová, 2009). 

Jednou z nejefektivnějších forem sponzoringu je sponzorování sportovních událostí. 

Tyto akce jsou totiţ silně obsazeny médii a jméno sponzora tak pronikne k širokým cílovým 

skupinám. Je to velice flexibilní nástroj při dosahování různých cílů firmy, jako je např. 

zvyšování povědomí současných nebo potenciálních zákazníků o značce, zlepšování image 

značky, sympatie se značkou, atd. (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 2003). Jako 

příklad ze sponzoringu sportu lze uvést firmu Škoda Auto, která hledá spojení image výrobku 

s image sportu ve vlastnostech – dynamický, rychlý, týmový (Čáslavová, 2009). Tento přístup 

se jí vyplatil také při sponzorování Tour de France, na základě čehoţ se pak podstatně zvýšil 

podíl značky Škoda na francouzském trhu. 

3.2.4.1  Cíle sponzoringu 

I kdyţ kaţdá firma očekává od sponzoringu trochu něco jiného, je moţné identifikovat 

základní cíle firem, kterých chtějí dosáhnout prostřednictvím sponzorování. Tyto cíle se liší 

především v závislosti na velikosti firem, a proto jsou v tabulce č. 1 samostatně znázorněny 

převaţující cíle velkých, středních a malých firem. Jedná se o výsledky výzkumu 

provedeného v roce 2005 ve Slovinsku. 
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Tab. 1 Analýza marketingových cílů firem ve spojení se sponzorováním sportu ve Slovinsku 

Velké podniky Středně velké podniky Malé podniky

1. Zapojení do sociálního prostředí Známost jména podniku Známost jména podniku

2. Zkušenost práce s veřejností Zapojení do sociálního prostředí Zapojení do sociálního prostředí

3. Známost jména podniku Zdokonalení práce s veřejností Charitativní plány

4. Změna image podniku Změna image podniku Rozvoj obchodní sitě

5. Sociální odpovědnost Rozvoj obchodní sitě Zdokonalení práce s veřejností

6. Charitativní plány Charitativní plány Změna image podniku

7. Rozvoj obchodní sitě Sociální odpovědnost Sociální odpovědnost

8. Identifikace cílových skupin Identifikace cílových skupin Růst prodeje

9. Růst prodeje Růst prodeje Identifikace cílových skupin

10. Výhoda v hospodářské soutěţi Výhoda v hospodářské soutěţi Výhoda v hospodářské soutěţi
 

Zdroj: Čáslavová E., 2009. 

Na základě tohoto výzkumu, do kterého bylo zapojeno 494 firem, je patrné, ţe velké 

firmy preferují cíle týkající se zapojení firmy do společenského prostředí, komunikaci 

s veřejností, zvýšení známosti jména firmy a také změnu image firmy. Je velice zajímavé, ţe 

se v preferenci na prvním místě neobjevují ryze obchodní cíle. Naopak veliký význam zde 

hrají cíle sociálního charakteru včetně společenské odpovědnosti. U středních a malých firem 

jsou obchodní cíle prezentovány ve větší míře a jako hlavní cíl sponzorování byla u obou 

skupin zvolena známost značky. 

Sponzoři by také měli brát v úvahu shodu mezi image sponzorované sportovní 

události či jiného subjektu a ţádoucí image své vlastní značky. Sportovní manaţeři, kteří se 

snaţí získat nové partnery anebo zvýšit hodnotu pro stávající partnery, by proto měli 

partnerům poskytnout empirickou evidenci dokládající různé dimenze image značky, které by 

mohly přispět k podpoře, zlepšení či udrţení image značky partnera (Gwinner, Eaton, 1999). 

3.3 HODNOTA ZNAČKY  

Hodnota značky vyjadřuje tzv. přidanou hodnotu značky a odráţí se především v tom, 

jak spotřebitelé myslí, cítí a chovají se v ohledu k určité značce. Hodnota značky je proto 

důleţitým nehmotným aktivem, které má pro firmu psychologickou a finanční hodnotu 

(Kotler, Keller, 2007). Hodnota značky je dána loajalitou zákazníků, známostí značky, tím, do 
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jaké míry je zosobněním kvality a tím, jak silně s ní spotřebitelé výrobky ztotoţňují 

(Machková, 2006). 

Rozdíly, které se projevují v hodnotě značky, jsou dány zákaznickou znalostí značky, 

tedy všemi myšlenkami, pocity, představami, zkušenostmi a přesvědčením, které jsou 

spojovány se značkou. Značky se tedy musí snaţit o to, aby u zákazníků vytvářely silné, 

příznivé a jedinečné asociace. Cílem marketingu by tedy mělo být zajistit, aby zákazníci 

získali správný typ zkušeností s produkty a vytvořili si tak ţádoucí strukturu znalosti o dané 

značce (Kotler, Keller, 2007). 

3.3.1 Měření hodnoty značky 

Měření hodnoty značky je velice komplikovanou záleţitostí a neustále se vyvíjí. Proto 

existuje několik metod na měření hodnoty značky. Neuznávanějšími a v praxi 

nejpouţívanějšími metodami jsou metody měření hodnoty značky dle Interbrand a BrandZ. 

Mimo jiné se přímo hodnotou sportovních značek zabývá světově známý časopis Forbes. 

3.3.1.1 Interbrand 

Velice detailně propracovanou metodologii pro určení hodnoty globálních značek 

nabízí americká společnost Interbrand Corporation, která ve spolupráci s časopisem 

BusinessWeek kaţdoročně publikuje pořadí 100 nejúspěšnějších mezinárodních značek. Pro 

zařazení společnosti do ţebříčku, existuje několik podmínek (Interbrand, 2010):  

 

1) Minimální hodnota značky převyšuje 1 mld. USD;  

2) Alespoň třetina obratu musí být realizována na zahraničních trzích a trţby 

z jednoho kontinentu by neměly převyšovat 50% celkových trţeb; 

3) Společnost by měla být přítomna minimálně na třech kontinentech a mít široké 

geografické pokrytí v rostoucích a rychle se rozvíjejících ekonomikách; 

4) Společnost musí zveřejňovat své hospodářské výsledky; 

5) Společnost musí vykazovat pozitivní ekonomický zisk; 

6) Značka společnosti musí být veřejně známá a být v povědomí spotřebitelů i mimo 

základnu svých zákazníků. 

 

Tato metoda je zaloţena na kvalifikovaném odhadu budoucích trţeb a zisků a výpočty 

vycházejí z ověřených údajů renomovaných poradenských společností J. P. Morgan Chase, 
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Citigroup a Morgan Stanley. V úvahu jsou vzata také podnikatelská rizika, pozice na trhu, 

stabilita firmy a schopnost jejího dalšího mezinárodního rozvoje (Interbrand, 2010). 

Tato metoda oceňuje hodnotu značky stejným způsobem jako hodnotu jiných aktiv 

společnosti, tedy na základě toho, jaké výnosy pravděpodobně přinese v budoucnosti. 

Oceňování značky je zaloţeno na předpokladech analytiků, finančních dokumentech 

jednotlivých společností a související kvalitativní a kvantitativní analýze získaných dat, aby 

mohla být určena čistá současná hodnota výnosů. Odhadovaná hodnota značek je zaloţena na 

datech sesbíraných během 12 měsíců konče 30. červnem 2010 (Interbrand, 2010).   

Nejprve je nutné vypočítat, kolik celkových prodejů společnosti spadá pod určitou 

značku. S vyuţitím zpráv analytiků Interbrand projektuje 5 let prodejů a výnosů spjatých 

s kaţdou ze značek určitého produktu či sluţby. Poté následuje kalkulace toho, kolik těchto 

výnosů je odvozeno od síly značky, tj. operativní náklady, daně a reţijní náklady jsou 

vyloučeny, aby bylo moţné specifikovat výnosy přiřaditelné k nehmotným aktivům. 

Výsledkem je moţnost odhadu vlivu značky na výnosy ve srovnání s ostatními nehmotnými 

aktivy, jako jsou patenty a síla managementu. Nakonec jsou tyto budoucí výnosy 

diskontovány (tj. vůči úrokovým sazbám a také vůči celkovému riziku značky jako faktoru 

síly značky), aby mohla být určena čistá hodnota. V této souvislosti je značka oceňována jako 

finanční aktivum, které představuje odhad skutečné ekonomické hodnoty značky (Interbrand, 

2010). 

Je důleţité zdůraznit, ţe Interbrand vyhodnocuje pouze sílu jednotlivých značek a 

nikoli portfolií těchto značek. Letecké společnosti tedy v ţebříčku zahrnuty nejsou, protoţe je 

příliš komplikované oddělit vliv značky na prodej od faktorů, jako jsou trasy a letové plány. 

Farmaceutické značky se v ţebříčku neobjevují, protoţe spotřebitelé si vytváří vztah k určité 

značce produktu spíše neţ ke značce společnosti (Interbrand, 2010). 

V tabulce č. 2 je uvedeno 10 nejhodnotnějších globálních značek roku 2010 

v porovnání s rokem 2009. Své prvenství si stále drţí značka Coca-Cola. Její příslib zábavy, 

svobody, duchaplnosti a osvěţení rezonuje po celém světě a udrţuje tak tuto značku svěţí a 

stále se vyvíjející. Coca-Cola se mimo jiné také rychle adaptovala na sociální média – na 

Facebooku má jiţ 11 milionů příznivců a na Twittru dokonce přes 96 milionů. V neposlední 

řadě také klade velký důraz na tzv. „corporate social responsibility“ (CSR) tedy společenskou 

odpovědnost firem, a to prostřednictvím vlastní nadace pod názvem „Coca-Cola Foundation“. 

Další důleţitou oblastí, ve které se Coca-Cola prostřednictvím programu „Active Healthy 

Living“ angaţuje, je sport (Interbrand, 2010). Podpora sportu spočívá především ve 

sponzorování olympijských her a dalších sportovních soutěţí. Coca-Cola sponzoruje více neţ 
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150 sportovních programů ve více neţ 100 zemích a jejím cílem je mít do roku 2015 alespoň 

jeden sportovní program v kaţdé zemi, kde má své zastoupení (Coca-Cola, 2011). 

  Největší meziroční růst hodnoty v této první desítce zaznamenala značka Google, 

která stále pokračuje v inovaci, diverzifikaci a expanzi (např. v Číně a v rychle se 

rozvíjejících ekonomikách), naopak největší procentuální pokles hodnoty zaznamenala značka 

Nokia, která si sice stále drţí první místo na trhu mobilních telefonů, avšak začala zaostávat 

v současné době nejziskovějším a nejperspektivnějším sektoru tzv. „smartphones“ 

(Interbrand, 2010). 

Tab. 2 Deset globálních značek s nejvyšší hodnotou v roce 2009/2010 

Pořadí 

2010

Pořadí 

2009 Název značky

Hodnota značky 

r. 2010 (mld. 

USD)

Hodnota značky 

r. 2009 (mld. 

USD) Změna v %

Země 

původu

1 1 Coca-Cola 70,452 68,734 2% USA

2 2 IBM 64,727 60,211 7% USA

3 3 Microsoft 60,895 56,647 7% USA

4 7 Google 43,557 31,980 36% USA

5 4 GE 42,808 47,777 -10% USA

6 6 McDonald's 33,578 32,275 4% USA

7 9 Intel 32,015 30,636 4% USA

8 5 Nokia 29,495 34,864 -15% Finsko

9 10 Disney 28,731 28,447 1% USA

10 11 Hewlett-Packard 26,867 24,096 12% USA  
Zdroj: Interbrand, Best Global Brands, 2010. 

Mezi 100 nejúspěšnějšími mezinárodními značkami se objevují také tři sportovní 

značky. Jedná se o značky Nike, Adidas a Puma. Značka Nike po několika letech nepříliš 

výrazného růstu začala významně zvyšovat svůj podíl na americkém trhu, investovala přes 2 

miliardy USD do svého globálního marketingu a začala se zaměřovat také na online 

marketing orientovaný na sociální sítě pro mladé. Oproti tomu značka Adidas zaznamenala 

velice markantní růst na trzích v latinské Americe a Číně. Na americkém trhu se však této 

značce stále nedaří výrazněji se prosadit. Na rozdíl od značky Nike má Adidas mnoho 

loajálních zákazníků, co se týče sportovní obuvi, avšak u ostatních produktů jiţ jejich loajalita 

není tak velká jako u Nike. Obě značky kladou velký důraz na inovace a mají velice dobrý 

růstový potenciál do budoucna (Interbrand, 2010). Puma je jedním z velkých konkurentů 

značek Adidas a Nike a v poslední době byla hodně propagována především díky jamajskému 

sprinterovi Usainu Boltovi, který na mistrovství světa v atletice v Berlíně v roce 2009 

překonal světové rekordy na běhy na 100 m a 200 m. Na rozdíl od roku 2009 se však Puma do 
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ţebříčku 100 nejhodnotnějších globálních značek v roce 2010 nedostala, a proto zde není její 

hodnota v tomto roce uvedena.   

Tab. 3 Tři sportovní značky s nejvyšší hodnotou v roce 2009/2010 

Pořadí 

2010

Pořadí 

2009 Název značky

Hodnota značky 

r. 2010 (mld. 

USD)

Hodnota značky 

r. 2009 (mld. 

USD) Změna v %

Země 

původu

25 26 Nike 13,706 13,179 4% USA

62 62 Adidas 5,495 5,397 2% SRN

N/A 97 Puma N/A 3,154 N/A SRN  
Zdroj: Interbrand, Best Global Brands, 2010. 

Na grafu č. 1 jsou znázorněny všechny obory, které se v ţebříčku vyskytují, dle jejich 

procentuálního zastoupení. Mezi 100 nejhodnotnějšími značkami světa jsou nejvíce 

zastoupeny značky z oboru finančních sluţeb, dále následují značky z oboru elektroniky, 

spotřebního zboţí a automobilového průmyslu. 

Graf 1 Počet značek mezi 100 nejhodnotnějšími značkami světa dle oboru 
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Zdroj: Interbrand, Best Global Brands, 2010. 

Z grafu č. 2 je patrné, ţe celých 50% nejhodnotnějších globálních značek pochází ze 

Spojených států amerických, coţ je oproti ostatním zemím podstatná převaha. Dalším státem 

v pořadí je Německo s deseti firmami v první stovce, po němţ následují Francie s osmi 

firmami a Japonsko se šesti firmami. Pokud bychom sečetli počet firem v první stovce, které 

pocházejí z EU, dostali bychom počet 34, coţ je stále o 16% méně, neţ je počet amerických 

firem v tomto ţebříčku. 
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Graf 2 Počet značek mezi 100 nejhodnotnějšími značkami světa dle země původu 
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Zdroj: Interbrand, Best Global Brands, 2010. 

3.3.1.2 Nejhodnotnější sportovci světa dle časopisu BusinessWeek 

Časopis BusinessWeek také kaţdoročně publikuje ţebříček sta nejhodnotnějších 

sportovců světa. Při svém hodnocení bere v úvahu nejen sportovní tzv. on-field atributy 

sportovce, ale také ostatní tzv. off-field atributy, tj. 20% tvoří potenciál generovat zisky a 

zbylých 80% tvoří povědomí o jeho jméně, jeho působivost, vliv, důvěryhodnost, popularita 

atd. On-field i off-field atributy mají stejnou váhu (tj. 50%) (Bloomberg BusinessWeek, 

2011). 
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Tab. 4 Nejhodnotnější sportovci světa dle časopisu BusinessWeek 

Pořadí  

2010

Pořadí  

2009 Sportovec

Sportovní 

odvětví

1 5 Peyton Manning Americký fotbal

2 51 Shaun White 
Snowboarding, 

Skateboarding

3 1 Tiger Woods Golf

4 3 Phil Mickelson Golf

5 30 Tom Brady Americký fotbal

6 9 Shaquille O'Neal Basketbal

7 25 Drew Brees Americký fotbal

8 10 Lance Armstrong Cyklistika

9 4 Albert Pujols Baseball

10 64 Apolo Anton Ohno Rychlobruslení

Poznámky

Nejpopulárnější obránce amerického fotbalu v USA

Držitel zlaté medaile ze ZOH 2010 a z X Games 2010

Nejlepší golfista posledního desetiletí, jeho image

a výkonnost však utrpěly kvůli sexuálním skandálům

Vyhrál golfové Masters v roce 2010

Nejlépe placený hráč amerického fotbalu

Čtyřnásobný vítěz NBA

Vítěz Super Bowl XLIV

Sedminásobný vítěz Tour de France

Vítěz 2010 Gold Glove a 2010 NL Home Run

Držitel tří medailí ze ZOH 2010
 

Zdroj: Bloomberg BusinessWeek, Power 100 2011, 2011. 

3.3.1.3 BrandZ 

Tato metoda pochází od společností Millward Brown a WPP, které se zabývají 

marketingovým výzkumem. Jedná se o model síly značky, jehoţ jádrem je pyramida 

BrandDynamics. Budování značky se skládá z postupné řady kroků a kaţdý krok závisí na 

úspěšném dosaţení kroku předchozího (Kotler, Keller, 2007). Tyto kroky jsou zobrazeny na 

obrázku č. 2 a jedná se vzestupně o: 

1) Přítomnost - aktivní známost zaloţená na předchozích pokusech a znalosti 

příslibů značky;  

2) Relevanci - značka je relevantní pro potřeby zákazníků, ve správném cenovém 

rozmezí a zákazník o ní uvaţuje;  

3) Výkon - značka má přijatelný produkt, který je v uţším výběru spotřebitelů;  

4) Výhodu - značka má emocionální a racionální výhodu nad ostatními značkami 

v té samé kategorii; 

5) Svázanost - racionální a emocionální asociace se značkou, které jsou výjimkou od 

ostatních značek (Brandz, 2009). 
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Obr. 2 Pyramida BrandDynamics 

 
Zdroj: BrandZ, What is the BrandDynamics Pyramid? 2011. 

Zákaznická loajalita se zvyšuje ve vyšších úrovních pyramidy a zákazníci, kteří jsou 

na úrovni svázanosti, pravděpodobně budou aktivní v obhajování značky. Dále, čím výše se 

zákazníci v pyramidě nachází, tím vyšší je podíl výdajů těchto zákazníků na tuto značku 

v dané kategorii. Cílem tedy je vytvořit co největší skupinu opravdu loajálních zákazníků 

prostřednictvím udrţování vhodného vztahu se zákazníky a prostřednictvím zvyšování jejich 

loajality ke značce (Brandz, 2011).  

Ţebříček nejhodnotnějších značek je zaloţen na takové oceňovací metodě, která čerpá 

jak ze specializovaných spotřebitelských průzkumů, tak také z důkladné finanční analýzy. 

Hodnota značky je tedy zaloţena na skutečné vnitřní hodnotě značky vyplývající z její 

schopnosti generovat poptávku. Představuje sumu všech budoucích výnosů, které by značka 

měla dle očekávání generovat, diskontovaných na současnou hodnotu (BrandZ, 2009). 

BrandZ pouţívá dva zdroje dat – názory spotřebitelů a finanční výkonnost společností. 

Pro získávání názorů spotřebitelů si BrandZ zaloţila vlastní databázi, jak spotřebitelé a 

obchodní partneři hodnotí značky. Jejím kaţdoročním výstupem je kvantitativní studie 

hodnoty značky. Finanční data jsou získávána od společnosti Bloomberg, z analytických 

zpráv a z dokumentů archivovaných u správních orgánů (BrandZ, 2009). 

Oceňovací proces má tři hlavní kroky. Nejprve je vypočítán podíl výnosů společnosti 

generovaných pod určitou značkou, přičemţ jsou odečteny reţijní náklady. Výsledkem je 

hodnota, kterou značka přispívá k celkovým obchodním aktivitám společnosti, tj. „nehmotné“ 

výnosy společnosti alokované na kaţdou ze značek tzv „intangible earnings“ (dále jen „IE“). 

Poté je identifikováno, kolik těchto výnosů je generováno díky svázanosti zákazníků se 

značkou, coţ se také nazývá přínos značky, tzv. „brand contribution“ (dále jen „BC“). Tento 

přínos značky reprezentuje roli značky v generování výnosů a je zaloţen především na názoru 

zákazníků. Nakonec je specifikován růstový potenciál díky značce generovaných výnosů, a to 
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prostřednictvím analýzy finančních prognóz a zákaznických dat, přičemţ jsou brány v úvahu 

také specifické příleţitosti růstu a naopak také jeho bariéry. Tento růstový potenciál se také 

nazývá „brand multiple“ (dále jen “BM”), který představuje index s hodnotou od 1 do 10 

(BrandZ, 2009).  

Vzorec pro výpočet hodnoty značky zní (BrandZ, 2009):  

 

Hodnota značky = IE x BC (%) x BM 

 

Mimo toho, ţe BrandZ publikuje ţebříček 100 nejhodnotnějších globálních značek, 

publikuje také 10 nejhodnotnějších značek v několika kategoriích, jako jsou oděvy, pivo, auta, 

káva, fast food, finanční instituce, pojišťovny, luxusní zboţí, mobilní operátoři, atd. Právě 

v kategorii oděvů figurují také sportovní značky. 

Deset nejhodnotnějších značek roku 2010 dle této metody je zobrazeno v tabulce č. 5. 

Na prvních čtyřech místech jsou technologické značky, z nichţ nejhodnotnější je značka 

Google s hodnotou 114 mld. USD. Hodnota značky Google stoupla dle této metody od roku 

2006 z hodnoty 37,4 mld. USD a sedmého místa o téměř 77 mld. USD na svou současnou 

hodnotu (BrandZ, 2010). 

Tab. 5 Deset nejhodnotnějších značek dle metody BrandZ v roce 2009/2010 

Pořadí 

2010

Pořadí 

2009 Název značky

Hodnota značky 

r. 2010 (mld. 

USD)

Hodnota značky 

r. 2009 (mld. 

USD) Změna v %

Země 

původu

1 1 Google 114,260 100,039 14% USA

2 4 IBM 86,383 66,622 30% USA

3 6 Apple 83,153 63,113 32% USA

4 2 Microsoft 76,344 76,249 0% USA

5 3 Coca-Cola 67,983 67,625 1% USA

6 5 McDonald’s 66,005 66,575 -1% USA

7 10 Marlboro 57,047 49,460 16% USA

8 7 China Mobile 52,616 61,283 -14% Čína

9 8 GE 45,054 59,793 -25% USA

10 9 Vodafone 44,404 53,727 -17% VB  
Zdroj: BrandZ, 100 Most Valuable Global Brands 2010, 2010. 

Také podle metody BrandZ se mezi nejhodnotnějšími značkami světa objevují 

sportovní značky. V první stovce se však umístila pouze značka Nike. V tabulce č. 6 jsou 

uvedeny tři nejhodnotnější sportovní značky. V kategorii nejhodnotnějších oděvních značek 

světa se značka Nike umístila na prvním místě, značka Adidas na místě pátém a Puma na 
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místě osmém. Značka Nike si stále drţí své prvenství díky velkému nárůstu prodejů v Číně a 

díky své marketingové kampani zaměřené na své stěţejní hodnoty. Její hodnota na rozdíl od 

zbývajících dvou značek rostla také proto, ţe Nike profitovala z neochoty svých zákazníků 

méně utrácet za produkty blízce spjaté s jejich osobní identitou. 

Tab. 6 Tři sportovní značky s nejvyšší hodnotou v roce 2009/2010 

Pořadí 

2010

Pořadí 

2009 Název značky

Hodnota značky 

r. 2010 (mld. 

USD)

Hodnota značky 

r. 2009 (mld. 

USD) Změna v %

Země 

původu

59 59 Nike 12,597 11,999 5% USA

> 100 > 100 Adidas 3,263 4,949 -34% SRN

> 100 > 100 Puma 1,747 1,892 -0,1 SRN  
Zdroj: BrandZ, 100 Most Valuable Global Brands 2010, 2010. 

Na grafu č. 3 je zobrazen meziroční nárůst, popř. pokles, hodnoty značek dle 

jednotlivých kategorií. Největší růst hodnoty v roce 2010 tedy zaznamenaly finanční instituce. 

Tento podstatný 12% růst je způsoben také tím, ţe v roce 2009 zaznamenaly finanční 

instituce výrazný pokles hodnoty především v důsledku finanční krize, a to ve výši 11%. 

V podstatě se tedy jedná o dosaţení a mírné překonání stavu z roku 2008. Velký pokles jak 

v roce 2009 tak i v roce 2010 zaznamenal automobilový průmysl a pojišťovnictví, neboť tyto 

obory stále zůstaly zasaţeny propadem v důsledku finanční a hospodářské krize.  
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Graf 3 Meziroční růst/pokles hodnoty značek dle kategorie 
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Zdroj: BrandZ, 100 Most Valuable Global Brands 2010, 2010. 

3.3.1.4 Hodnota sportovních značek dle časopisu Forbes 

Časopis Forbes publikoval 10 nejhodnotnějších značek ve čtyřech kategoriích, a to pro 

roky 2007 a 2009. Jedná se o sportovce, kluby, společnosti a sportovní události. Pro sestavení 

ţebříčku byla pouţita kvantitativní analýza. Vţdy se jedná pouze o hodnotu samotné značky 

bez započtení hodnoty ostatních aktiv. V případě sportovců byla hodnota značky určena na 

základě jejich image a také např. na základě jejich příjmů v závislosti na tom, o kolik 

převyšují příjmy ostatních sportovců ve stejném odvětví (Forbes, 2009).  

Dle časopisu Forbes je nejhodnotnější sportovní značkou v kategorii sportovců v roce 

2009 značka Tiger Woods s hodnotou 82 mil. USD, avšak jeho hodnota v roce 2010 

pravděpodobně poklesla z důvodu zhoršení jeho výkonnosti. Druhou nejhodnotnější značkou 

je dle ţebříčku Forbes David Beckham s hodnotou 20 mil. USD. Největší relativní nárůst 

hodnoty značky zaznamenal Dale Earnhardt Jr. Naopak velice podstatný pokles hodnoty 

značky zaznamenal golfový hráč Phil Mickelson. 



 

32 
 

Tab. 7 Nejhodnotnější světové značky sportovců 

Pořadí 

2009

Pořadí  

2007 Sportovec Sportovní odvětví

Hodnota 

značky r. 2009 

(mil. USD)

Hodnota 

značky r. 2007 

(mil. USD) Změna v %

1. 1. Tiger Woods Golf 82 64 28%

2. 2. David Beckham Fotbal 20 18 11%

3. 4. Roger Federer Tenis 16 13 23%

4. 8 Dale Earnhardt Jr. NASCAR 14 9 56%

5. 5. LeBron James Basketbal 13 11 18%

6. N/A Kobe Bryant Basketbal 12 N/A N/A

7. 3. Phil Mickelson Golf 10 16 -37%

8. 6. Maria Sharapova Tenis 10 10 0%

9. N/A Tony Hawk Skateboard 9 N/A N/A

10. 10. Jeff Gordon NASCAR 8 7 14%  
Zdroj: Forbes, The World's Top Sports Brands, 2007 a 2010. 

Mezi deseti nejhodnotnějšími značkami světových klubů se objevuje šest fotbalových 

klubů a ze sportovních odvětví je v této první desítce zastoupen pouze fotbal, baseball a 

americký fotbal. Nejhodnotnější značkou je Manchester United v hodnotě 270 mil. USD, 

avšak jeho hodnota podstatně poklesla ve srovnání s rokem 2007. Na druhém místě je 

baseballový klub New York Yenkees, který si velice polepšil ve srovnání s rokem 2007. 

Hodnota fotbalových klubů Real Madrid a Bayern Mnichov, jeţ byly v roce 2007 na druhém 

a třetím místě, v roce 2009 výrazně poklesla. 

Tab. 8 Nejhodnotnější světové značky sportovních klubů 

Pořadí 

2009

Pořadí  

2007 Sportovní klub Sportovní odvětví

Hodnota 

značky r. 2009 

(mil. USD)

Hodnota 

značky r. 2007 

(mil. USD) Změna v %

1. 1. Manchester United Fotbal 270 351 -23%

2. 4. New York Yankees Baseball 266 217 23%

3. 2. Real Madrid Fotbal 245 288 -15%

4. 7. Dallas Cowboys Americký fotbal 208 175 19%

5. 3. Bayern Munich Fotbal 200 255 -22%

6. 5. Arsenal Fotbal 195 185 0,05

7. 6. AC Milan Fotbal 175 184 -5%

8. 8. Barcelona Fotbal 170 130 31%

9. N/A New York Mets Baseball 159 N/A N/A

10. 9. Boston Red Sox Baseball 157 125 26%  
Zdroj: Forbes, The World's Top Sports Brands, 2007 a 2010. 

Mezi nejhodnotnějšími značkami společností působících ve sportovním průmyslu se 

objevují čtyři výrobci sportovního oblečení, obuvi a doplňků a také tři kabelové televize. 

Velice významný růst hodnoty značky oproti roku 2007, a to ve výši 91%, zaznamenala 

značka Nike, která je tak dle časopisu Forbes nejhodnotnější sportovní značkou světa 
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s hodnotou 10,7 mld. USD. Druhou nejhodnotnější sportovní značkou světa je značka ESPN, 

coţ je americký sportovní televizní kanál. Hodnota značky Adidas se mezi roky 2007 a 2010 

zvýšila o 204% na hodnotu 7,3 mld. USD a je tak třetí nejhodnotnější sportovní značkou 

světa. 

Tab. 9 Nejhodnotnější značky společností působících ve sportovním průmyslu 

Pořadí 

2009

Pořadí  

2007

Obchodní 

společnost Sportovní odvětví

Hodnota 

značky r. 2009 

(mil. USD)

Hodnota 

značky r. 2007 

(mil. USD) Změna v %

1. 2. Nike Sportovní oděvy 10700 5600 91%

2. 1. ESPN Sportovní tel. kanál (USA) 10500 7500 40%

3. 3. Adidas Sportovní oděvy 7300 2400 204%

4. N/A Gatorade Sportovní nápoje 6400 N/A N/A

5. 7. Reebok Sportovní oděvy 2000 900 122%

6. 6. Sky Sports Sportovní tel. kanál (USA) 1300 1300 0

7. 5. EA Sports Sportovní video hry 770 2000 -62%

8. 4. Under Armour Sportovní oděvy 530 2200 -76%

9. 8. YES Network Sportovní tel. kanál (USA) 525 500 0,05

10. 9. IMG Sportovní marketing 400 450 -11%  
Zdroj: Forbes, The World's Top Sports Brands, 2007 a 2010. 

Nejhodnotnější sportovní událostí světa je dle časopisu Forbes Super Bowl, tj. 

finálový zápas v americkém fotbalu v rámci NFL (National Football League). Hodnota 

značky této sportovní události dosahuje 420 mil. USD. Druhou nejhodnotnější značkou jsou 

letní olympijské hry s hodnotou 230 mil. USD a na třetí pozici je značka FIFA MS s hodnotou 

120 mil. USD. Hodnota značky zimních olympijských her činí 93 mil. USD, coţ je přibliţně 

40% hodnoty LOH. Největší meziroční nárůst hodnoty o 74% zaznamenala nejslavnější 

baseballová soutěţ světa MLB World Series. Kategorie sportovních událostí je jediná 

kategorie, kde ţádná ze značek nezaznamenala pokles své hodnoty oproti roku 2007. 
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Tab. 10 Nejhodnotnější značky sportovních událostí 

Pořadí 

2009

Pořadí  

2007 Sportovní událost Sportovní odvětví

Hodnota 

značky r. 2009 

(mil. USD)

Hodnota 

značky r. 2007 

(mil. USD) Změna v %

1. 1. Super Bowl Americký fotbal 420 336 25%

2. 2. Letní olympijské hry Různá sportovní odvětví 230 176 31%

3. 3. FIFA MS Fotbal 120 103 17%

4. N/A UEFA ME Fotbal 110 N/A N/A

5. 8. MLB World Series Baseball 106 61 74%

6. 4. Daytona 500 NASCAR 100 90 0,11

7. 6. Zimní olympijské hry Různá sportovní odvětví 93 82 13%

8. 5.

NCAA Men's Final 

Four Basketbal 90 90 0%

9. 8. MLB All-Star Week Baseball 75 61 0,23

10. 9. Kentucky Derby Dostihy 67 59 14%  
Zdroj: Forbes, The World's Top Sports Brands, 2007 a 2010. 

3.3.1.5 Porovnání hodnoty sportovních značek dle Interbrand, BrandZ a Forbes 

Kaţdá z výše uvedených metod nabízí mírně odlišný pohled na hodnotu značky a 

pouţívá různá kritéria pro její určení. Proto zde vznikají rozdíly jak v pořadí jednotlivých 

značek, tak i v jejich hodnotě. Největší nominální rozdíl v hodnotě značky ve výši 70,7 mld. 

USD vykazuje značka Google. Dle Interbrand činí hodnota značky Google 43,6 mld. USD a 

dle BrandZ 114,3 mld. USD. 

Další významný nominální rozdíl v hodnotě značky ve výši 62 mld. USD vykazuje 

značka Apple, neboť dle Interbrand činí její hodnota 21 mld. USD a je 17. nejhodnotnější 

globální značkou a dle BrandZ zaujímá tato značka 3. pozici s hodnotou 83 mld. USD. 

Jedním z důvodů takto významných rozdílů můţe být fakt, ţe BrandZ klade velký 

důraz na budoucí růstový potenciál výnosů generovaných danou značkou, který je však 

časově neomezený. Na rozdíl od toho Interbrand počítá s pětiletou prognózou prodejů a 

výnosů spjatých s produkty a sluţbami dané značky. Protoţe tedy v nedávné době započatá 

expanze obou těchto značek v Číně a v jiných asijských zemích je dlouhodobým cílem, 

BrandZ pravděpodobně reflektovala tento fakt ve svém ocenění ve větší míře neţ Interbrand. 

Tabulka č. 11 ukazuje nejhodnotnější sportovní značky světa z oblasti sportovních 

oděvů a doplňků. Nejhodnotnější značkou je dle všech tří metod značka Nike následovaná 

značkou Adidas. Hodnota těchto dvou značek je dle kaţdé z metod mírně odlišná a 

nejpravděpodobnější skutečnou hodnotu těchto značek tedy můţeme vypočítat za pouţití 

aritmetického průměru – hodnota značky Nike tak činí 12,3 mld. USD a hodnota značky 

Adidas 5,4 mld. USD. Ostatní značky se objevují v ţebříčku vţdy pouze u jedné z metod a 

nelze je tak proto vzájemně porovnat.     
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Tab. 11 Porovnání hodnoty sportovních značek dle Interbrand, BrandZ a Forbes 

Název 

značky

Interbarnd

Pořadí 

2010

BrandZ 

Pořadí 

2010

Forbes 

Pořadí 

2009

Interbrand - 

Hodnota značky 

r. 2010 (mld. USD)

BrandZ - Hodnota 

značky r. 2010 

(mld. USD)

Forbes - Hodnota 

značky r. 2009 

(mld. USD)

Nike 25 59 N/A 13,7 12,6 10,7

Adidas 62 > 100 N/A 5,5 3,3 7,3

Puma N/A > 100 N/A N/A 1,7 N/A

Reebok N/A N/A N/A N/A N/A 2,0

Under Armour N/A N/A N/A N/A N/A 0,5  
Zdroj: Interbrand, Best Global Brands, 2010; BrandZ, 100 Most Valuable Global Brands 2010, 2010; Forbes, 

The World's Top Sports Brands, 2010. 

3.3.1.6 Další modely hodnoty značky 

Existuje mnoho modelů zabývajících se hodnotou značky, avšak většina z nich je 

zaloţena na stejných principech. Za nejvýznamnější lze povaţovat, kromě jiţ výše zmíněných 

metod Interbrand a BrandZ, také Brand Asset Valuator, Aakerův model a model rezonance 

značky (Kotler, Keller, 2007). 

3.3.1.6.1 Brand Asset Valuator (BAV) 

Tento model byl vytvořen reklamní agenturou Young & Rubicam a poskytuje 

komparativní měřítka hodnoty tisíců značek ve stovkách různých kategorií. Podle BAV má 

hodnota značky čtyři klíčové sloţky (Kotler, Keller, 2007): 

 Diferenciace – v jaké míře je značka pojímána jako odlišná od jiných; 

 Relevance – určuje šíři přitaţlivosti značky; 

 Úcta – vymezena prostřednictvím respektu a váţnosti značky;  

 Znalost – jak známá a blízká je značka pro spotřebitele. 

V tomto modelu dále hrají velice významnou roli další dvě charakteristiky. Jedná se o 

sílu značky a postavení značky. Obě tyto charakteristiky lze blíţe specifikovat dvěma 

sloţkami. Síla značky je odvozena z diferenciace a relevance, které poukazují spíše na 

budoucí hodnotu značky neţ na její minulost. Postavení značky, které je spíše odrazem její 

minulosti, je společně vytvářeno prostřednictvím úcty a znalosti značky. Kombinací síly a 

postavení značky, tedy uvedených čtyř pilířů, lze vytvořit matici, která zobrazuje stádia cyklu 

vývoje značky. Například úspěšné značky vykazují vysokou úroveň všech čtyř pilířů, zatímco 

nové silné značky, které jsou ve stádiu růstu, nejčastěji vykazují vyšší úroveň diferenciace neţ 

relevance, zatímco úcta a znalost zůstávají nízké (Kotler, Keller, 2007). 
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3.3.1.6.2 Aakerův model   

David Aaker pohlíţí na hodnotu značky jako na soubor pěti kategorií aktiv s ní 

spojených, a to 1. věrnost značce, 2. znalost značky, 3. vnímaná kvalita, 4. asociace spojované 

se značkou a 5. jiná duševní aktiva. Mimo jiné také tvrdí, ţe identita značky se sestává z 12 

hledisek uspořádaných ve čtyřech skupinách (Aaker, 2003): 

 Značka jako produkt – účel produktu, vlastnosti produktu, kvalita/hodnota, vyuţití, 

uţivatelé, země původu; 

 Značka jako organizace – vlastnosti organizace, lokální nebo globální původ; 

 Značka jako osoba – osobnost značky, vztah značky a zákazníka; 

 Značka jako symbol - vizuální metaforika a odkaz značky. 

Aaker dále konstatuje, ţe identita značky, tedy jedinečný soubor asociací spojovaných 

se značkou, neboli to, co značka reprezentuje a slibuje zákazníkům, je představováno dvěma 

vrstvami: jádrem identity a rozšířenou identitou okolo něj. Jádro identity by mělo zůstat stále 

konzistentní, protoţe se jedná o nadčasovou esenci značky. Naopak rozšířená identita se 

skládá z různých prvků identity značky uspořádaných do kohezních a smysluplných skupin a 

můţe se měnit pro různé cílové skupiny a trhy (Kotler, Keller, 2007). 

3.3.1.6.3 Rezonance značky 

Model rezonance značky zdůrazňuje dualitu značek, rozlišuje tedy dvě cesty 

k vytváření silné značky, a to racionální a emocionální. Při budování značky je nutné projít 

postupně řadou kroků: 1. zajištění identifikace značky u zákazníků a asociace spojené 

s produkty společnosti, 2. pevné zakotvení celkového významu značky v myslích zákazníků, 

3. vyvolání správných reakcí zákazníků týkajících se úsudků a pocitů ke značce, 4. přeměna 

reakce na značku směřující k vytvoření intenzivního vztahu aktivní věrnosti mezi zákazníky a 

značkou. Tyto kroky se skládají ze šesti stavebních kamenů značky, které lze uspořádat do 

pyramidy. Vzestupně se jedná o nápadnost značky, výkon (racionální část) a metaforiku 

(emocionální část) značky, úsudky o značce (racionální část) a pocity ze značky (emocionální 

část) a rezonanci značky. Rezonance značky znamená intenzitu psychologického spojení 

zákazníků se značkou a poukazuje na povahu jejich vztahu s danou značkou a rozsah, v němţ 

mají zákazníci pocit, ţe jsou se značkou „sladěni“ (Kotler, Keller, 2007). 

3.3.1.7 Shrnutí 

O úspěšné značce s vysokou hodnotou lze hovořit v momentě, kdy zákazníci vnímají 

jedinečný a specifický přínos produktu, který se odlišuje od konkurenčních. Aby si firma, 
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klub, organizace nebo jiný subjekt udrţely hodnotu své značky anebo ji ještě více zvýšily, 

měly by klást důraz na konzistentnost své marketingové strategie a dlouhodobou a trvalou 

komunikační podporu, jeţ neustále utvrzuje zákazníky o jedinečnosti značky a udrţuje důvěru 

v její hodnotu (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 2003).  

Protoţe značky sportovních klubů (týmů), soutěţí (událostí) a organizací jsou velmi 

specifické, vyţadují specifický přístup k řízení značky a k vytváření marketingových strategií. 

Tyto strategie musí brát úvahu výše zmíněná specifika a snaţit se jim co nejvíce přizpůsobit. 

Kontinuální uplatňování těchto strategií s jasně vytyčenými cíli můţe velice výrazně přispět 

k budování silné značky, vytvoření ţádoucí image a také ke zvýšení hodnoty značky nejen na 

domácím, ale také na světovém trhu. 

3.4 IDENTITA A IMAGE ZNAČKY 

Identita značky je utvářena nejrůznějšími faktory, jako např. kategorie produktu, 

struktura cílové skupiny, identita konkurenčních značek a struktura portfolia značky. 

Umoţňuje vznik subjektivního a emocionálního vnímání značky, které ve srovnání s jeho 

technickými aspekty umoţní lepší identifikaci daného produktu. Prohloubení identity značky 

k image značky závisí na tom, jak je produkt vnímám spotřebiteli (Heider, 2001). K 

nejdůleţitějším vlastnostem image značky patří její jedinečnost, síla a výhodnost oproti 

ostatním značkám (Kilian, 2004). 

Image značky je určitou představou o produktu, kterou o něm mají spotřebitelé na 

základě svého úsudku a emocí a která je subjektivní a vytvořená na základě dojmu 

spotřebitelů o produktu. Tento dojem má v případě koncepce image značky větší význam neţ 

skutečná realita (Helgeson, Supphellen, 2004). Image produktu či značky je tedy obrazem, 

který si spotřebitel vytvořil o jeho skutečných a imaginárních vlastnostech a subjektivně 

proţívanou představou o potřebách, které můţe uspokojovat (Vysekalová, 2004). S image 

značky jsou spojovány jak konkrétní (balení, cena, aj.), tak i abstraktní (např. sympatie ke 

značce) asociace. Abstraktní asociace jsou velmi úzce svázány s tzv. osobností značky, tedy 

souborem osobnostních charakteristik a vlastností, které se značkou spojujeme (Aaker, 2003), 

protoţe spotřebitelé často tíhnou k tomu, ţe značky personifikují (Heider, 2001). Konkrétní a 

abstraktní znaky od sebe nelze rozdělit, a to z toho důvodu, ţe abstraktní asociace jsou 

vzbuzovány právě díky konkrétním znakům (Mäder, 2005). Například to, ţe je produkt 

přírodní, lze vyjádřit kvalitativními charakteristikami jako bez konzervačních přísad nebo 

bioprodukt. Abstraktní asociace spojené se značkou tedy můţeme označit jako osobnost 

značky. 
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Image značky zahrnuje také myšlenkové asociace spojené s pouţitím značky a 

symbolicky tak uspokojuje potřeby spotřebitelů. Individuální ohodnocení značky spotřebiteli 

je závislé na rozsahu individuálního přínosu uţitku determinovaného funkcionálními a 

symbolickými komponenty (Mäder, 2005). 

Existují dva hlavní důvody, proč spotřebitelé kladou důraz na symbolické významy 

spojované se značkami, které zpodobňují různé osobnosti. Symbolický význam asociovaný 

s osobností značky poskytuje zákazníkovi moţnost zpodobnit své „já“, které chce odhalit. 

Toto pak umoţňuje zákazníkům kompenzovat jejich nedostatky a rozporuplnosti, které vidí 

ve svém současném já ve srovnání se svým vytouţeným já. Zákazníci si také mohou vytvářet 

vztahy se značkami, které jsou „zlidšťovány“ prostřednictvím reklamních sdělení. Tento 

vztah umoţňuje zákazníkům koncipovat zpětné hodnocení produktu. Výsledkem je, ţe 

zákazníci projevují silnou touhu utvářet vztahy se značkami, s jejichţ osobnostmi jsou 

spokojeni, tedy jako by byly v kontaktu s někým, koho mají rádi. Prostřednictvím 

mechanismu vlastní hodnoty a sebeúcty tak opět dojde k posílení „já“ zákazníka (Lau, Phau, 

2007). 

Pokud je image značky vnímána cílovými skupinami pozitivně, přináší to dané firmě 

autoritu a prestiţ, coţ je základem úspěchu a prosperity. Pozitivní image ovlivňuje emoce 

spotřebitelů a působení na spotřebitele touto cestou je mnohem účinnější neţ např. 

prostřednictvím specifických vlastností produktu. Díky tomu pak dochází k vytváření trvalejší 

a dlouhodobější konkurenční výhody, která spočívá v tom, ţe zákazníci kupují výrobky nejen 

kvůli jejich kvalitě, ale také kvůli reputaci firmy a hodnotám, které jim tento výrobek přináší. 

Mimo jiné přispívá pozitivní image k utváření dobrého jména firmy a usnadňuje také 

získávání nových investorů a obchodních partnerů (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 

2003). 

Zásadní rozdíl mezi image a identitou značky spočívá v perspektivě, ze které je 

posuzujeme. Zatímco vnímání své vlastní značky společností představuje právě identitu 

značky, lze jako image značky označit vnímání dané značky zákazníky (Mäder, 2005). Další 

rozdíl spočívá v tom, ţe identita značky v zásadě představuje poţadavek společnosti, co by 

měla značka v budoucnu symbolizovat. Má tedy aspirační charakter a můţe naznačovat, ţe by 

značka měla být pozměněna či rozšířena (Aaker, Joachimsthaler, 2000). Image nemusí být 

vţdy konzistentní s ţádoucí firemní identitou a z tohoto důvodu mezi nimi můţe vzniknout 

určitý nesoulad (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 2003). 
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3.4.1 Image značky z historického pohledu 

Problematikou image se jako první začali zabývat američtí autoři B. B. Gardner a S. J. 

Levy ve své knize „The Product and the Brand“, která vyšla v roce 1955. Tato kniha se jako 

první zabývá tím, ţe způsob proţívání image určité značky můţe být pro koupi výrobku 

důleţitější neţ jeho technologické vlastnosti (Vysekalová, 2004). 

Velice významným přínosem pro analýzu image je dílo McCann-Ericksona z roku 

1959, ve kterém autor uvádí, ţe firma, značka a všechny ostatní entity ve veřejném povědomí 

mají v určité době svoji osobnost neboli image ve veřejném mínění. Tato image je 

podivuhodně stálá a sestává se ze skupiny představ, emocí, nápadů a asociací. Můţe být 

měřena a lze na ni úmyslně působit za účelem dosaţení změny (Vysekalová, 2004). 

Další významnou prací o image je kniha „Handbuch der Werbung“ (1968) od 

kolektivu německých autorů, kde je image definována jako souhrn všech představ postojů a 

pocitů, který spojuje jedinec s určitými osobnostmi, věcmi, výrobky a firmami. Na toto dílo 

navazuje monografie věnovaná problematice image od Uwe Johansenna „Das Marken- und 

Firmenimage“, která se zabývá srovnáním do té doby vydaných prací o image. Autor 

povaţuje image za rozhodující koncepci orientace komunikace v oblasti hospodářské 

propagace (Vysekalová, 2004). 

V současné době je moţné se s problematikou image setkat v mnoha dílech od 

nejrůznějších autorů z celého světa. I kdyţ se pohledy na image částečně liší, základní 

podstata image však zůstává stejná.  

3.4.2 Druhy image značky 

Jednotlivé druhy image lze rozlišovat na základně dvou základních aspektů, tedy dle 

konzistence celosvětové působnosti a dle způsobu, jak image ovlivňuje trh. Z hlediska 

konzistence celosvětové působnosti lze mluvit o dvou základních druzích image, a to o image 

univerzální a specifické. Pokud má značka univerzální image, tak to znamená, ţe její image je 

platná v podstatě na celém světě bez podstatných rozdílů v jednotlivých zemích.  Na rozdíl od 

toho specifická image zdůrazňuje místní zvláštnosti či specifika jednotlivých cílových skupin 

(Vysekalová, 2004). 

Podle druhého hlediska, tj. podle způsobu, jak image ovlivňuje trh, lze image rozdělit 

do tří základních podskupin (Vysekalová, 2004): 
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 Druhová image – jedná se o image určitého druhu zboţí, kde hlavní roli hrají 

emocionální vztahy určité třídy výrobků. Tato image proto pomáhá utvářet pozici 

výrobku určitého druhu v kontextu celé trţní situace. 

 Produktová/značková image – image produktu, který je známý pod určitou 

značkou, coţ hraje významnou roli při orientaci spotřebitele v nabídce. Tato image by 

měla být vţdy jasně koncipovaná, vztahovat se k různým potřebám osobnosti 

spotřebitele a být ve vazbě na určité vlastnosti výrobku. 

 Firemní image („corporate image“) – je dána kvalitou firmy a způsobem 

komunikace této kvality veřejnosti. 

Vztah mezi druhovou a produktovou či značkovou image spočívá v tom, ţe druhová 

image v podstatě vytváří pole působnosti, kde se produktová či značková image můţe 

realizovat. Tento vztah není tak těsný, jako vztah mezi produktovou/značkovou image a 

firemní image. Tyto dva druhy image v praxi téměř nelze oddělit, protoţe spotřebitelé 

nahlíţejí na dobrou firmu jako na firmu nabízející dobré produkty (Vysekalová, 2004). 

3.4.3 Image značky jako osobnost značky 

Někteří autoři ztotoţňují image značky přímo s osobností značky. Jak image, tak i 

osobnost značky jsou pak definovány jako soubor asociací, jeţ odlišují značku od 

konkurenčních produktů. Osobnost značky je tím silnější, čím lépe jsou její jednotlivé prvky 

koordinovány, čím je značka výlučnější a více konzistentní. Asociace spojené s určitou 

značkou mohou být vyvolány prostřednictvím image výrobce, dodavatele nebo i uţivatele. 

Součástí osobnosti značky můţe být také reklama (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 

2003). 

Asociace spojené se značkou je moţné analyzovat také prostřednictvím tzv. řetězce a 

struktury asociací spojených se značkou. Jedná se o šest základních úrovní (De Pelsmacker, 

Geuens, Van Den Bergh, 2003): 

 Konkrétní představy – vzhled určitého produktu, jeho typický znak, atd.; 

 Abstraktní představy – úroveň technologie při výrobě produktu, dobrá chuť, atd.; 

 Funkční přínos – co spotřebiteli daný produkt přinese; 

 Psychosociální přínos – určitý pocit či proţitek, který produkt přinese; 

 Hodnoty – hodnoty, které s sebou produkt přináší a které jsou důleţité pro 

spotřebitele (např. zdravější, úspornější); 

 Konečná hodnota – konečný efekt, který produkt přináší. 
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Osobnost značky je tedy sloţena z vlastností, uţitku a hodnot, které jsou pro značku 

typické a právě osobnost značky je tím, prostřednictvím čehoţ značka dodává něco navíc k 

produktu, který je jejím nositelem. Při hodnocení osobnosti značky je tedy důleţité, aby 

vyvolané asociace byly ţádoucí, silné a unikátní (De Pelsmacker, Geuens, Van Den Bergh, 

2003). 

3.4.4 Faktory ovlivňující image značky 

Image značky a tedy i celková firemní image je ovlivňována mnoha faktory, které 

vychází jak z nitra společnosti, tak i z externího prostředí. Z interních faktorů mají velký vliv 

na image značky např. firemní identita, komunikace, kultura a firemní strategie. Důleţitou roli 

hrají také zaměstnanci firmy, tedy způsob, jakým komunikují a jak se chovají k externím 

cílovým skupinám. Za externí faktory, které mají největší vliv na image značky, lze 

povaţovat především distributory, reklamní agentury a zákazníky, tedy především to, jaké 

zkušenosti mají s produktem firmy. Komplexní pohled na faktory, které mají na image firmy 

a její značky zásadní vliv, je zobrazen na obrázku č. 3 (De Pelsmacker, Geuens, Van Den 

Bergh, 2003). 

Obr. 3 Faktory ovlivňující image firmy a firemní značky 

 
Zdroj: De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den Bergh, J., 2003. 

Image značky má tři základní dimenze. Jedná se o hodnoty (určité přesvědčení lidí o 

firmě, např. ţe vyrábí výrobky vysoké kvality), pocity (emocionální dimenze, můţe se jednat 

o pozitivní neutrální či negativní postoj k firmě či značce) a chování (lidé z cílové skupiny 

kupují výrobky firmy, uchází se o práci v ní, atd.). V podstatě lze tedy říci, ţe image lze 
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povaţovat za postoj cílových skupin k organizaci. Postoj spotřebitelů k firmě je tvořen mnoha 

charakteristickými atributy a také tím, jakou důleţitost těmto atributům přikládají. Image 

značky nemusí být u všech cílových skupin stejná. Image značky vnímaná zákazníky firmy 

můţe být naprosto odlišná např. od image vnímané jejími zaměstnanci (De Pelsmacker, 

Geuens, Van Den Bergh, 2003). 

3.4.5 Image sportovní značky 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, pod pojmem image značky se rozumí určitý soubor 

asociací, které zákazníci se značkou spojují. Tyto asociace reflektují představy o značce a 

význam značky pro zákazníky (Ouwersloot, Tudorica, 2001). Pro značku ve sportu je velice 

důleţitý pohled z nitra samotné organizace. Jde zejména o to, aby se se značkou ztotoţňovali 

také zaměstnanci společnosti a u sportovního klubu především sportovci (hráči reprezentující 

klub), poněvadţ právě oni jsou v přímém kontaktu se zákazníky (diváky) a ve velké míře 

tímto ovlivňují vnímání značky veřejností. Stejně tak mají na formování sportovní značky 

vliv aktivity obchodních partnerů a chování nejrůznějších zájmových skupin, především 

fanoušků (Messing, Kilian, 2004). 

Velmi dobrým základem pro tvorbu image značky ve sportu je model znázorněný na 

obrázku č. 4. 

Obr. 4 Komponenty image značky 

 
Zdroj: Ouwersloot, H., Tudorica, A., 2001. 

 

Z tohoto modelu je patrné, ţe image sportovní značky je tvořena asociacemi 

zákazníků spojenými se samotnou organizací, zemí původu, produktem, osobností značky a 

s artefakty spojenými se značkou. Tyto determinanty jsou vzájemně propojeny a jsou na sobě 
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závislé. Aby bylo dosaţeno pozitivní image, musí být tyto asociace silné, přesvědčivé, 

příznivé a jedinečné (Ouwersloot, Tudorica, 2001).  

Asociace spojené s organizací souvisí například s jejím historickým úspěchem, jejími 

hlavními hodnotami a dalšími výraznými vlastnostmi organizace, jako jsou úroveň pouţívané 

technologie či styl řízení. Asociace spojené s produktem spočívají v případě sportovních 

organizací hlavně ve sportovních zápasech a soutěţích. Co se týče země původu, má výrazný 

vliv např. kultura a geografické podmínky. Mimo jiné lze u sportovních značek do této oblasti 

zařadit také přímo místo původu, tedy např. město, ve kterém organizace působí. Jako 

artefakty spojené se značkou lze označit typického uţivatele, představy spojené s uţitím 

produktu a vizuální obrazy (Ouwersloot, Tudorica, 2001), tedy např. logo sportovního klubu 

či sportovní události. Osobnost značky je tvořena osobnostními charakteristikami, které 

s touto značkou spotřebitelé spojují (Heider 2001), a hraje důleţitou roli při diferenciaci od 

konkurenčních značek (Mäder, 2005). 

3.4.6 Identita značky 

Aaker (2003) definuje identitu značky jako unikátní sadu asociací, o jejichţ vytvoření 

a udrţení usilují stratégové světa obchodních značek. Tyto asociace reprezentují to, co značka 

představuje a zároveň naznačují určitý slib vůči zákazníkům ze strany výrobce. Identita 

značky dává směr, účel a význam značce, má důleţitý význam pro strategickou vizi značky a 

velký vliv na asociace spojené se značkou, které jsou nedílnou součástí kaţdé úspěšné 

značky. Důleţitost identity značky spočívá také v tom, ţe pomáhá zavést vztah mezi značkou 

a zákazníky tím, ţe vytváří nabídku určité hodnoty, která má pro zákazníky význam funkční, 

citový a význam související s jeho sebevyjádřením (Aaker, 2003). Struktura identity značky je 

uvedena v následující kapitole. 

Existují čtyři základní přístupy k identitě značky, které se mohou zásadně podílet na 

diferenciaci značky od ostatních značek ve stejném oboru (Aaker, 2003). Jedná se o pohled na 

značku jako na:  

 výrobek; 

 organizaci; 

 osobu; 

 symbol. 

Tak, jako se od sebe liší jednotlivé značky, liší se také způsob a význam uplatňování 

výše uvedených přístupů. Jednotlivé přístupy mohou být uplatňovány jak samostatně, tak i 

v kombinaci, podle toho, jaký důraz klademe na význam daných přístupů. 
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Asociace spojené s výrobkem jsou téměř vţdy důleţitou součástí osobnosti značky. 

Existují různé typy asociací spojených s výrobkem. Jedná se na příklad o asociace spojené 

s třídou výrobku, s různými atributy výrobku (kvalita, design, rychlost obsluhy, atd.), 

s konkrétním pouţitím výrobku, se zemí (regionem) anebo s uţivateli. Asociace spojené 

s uţivateli mají významný vztah také k osobnosti značky (Aaker, 2003). Přístup ke značce 

jako k organizaci zdůrazňuje atributy organizace, které mají zpravidla dlouhodobější 

charakter, a proto lépe odolávají tlaku konkurence. Zákazníci tak spojují se značkou hodnoty, 

jako jsou inovace, ohleduplnost k ţivotnímu prostředí či technologický pokrok (Aaker, 2003). 

To, jak lidé vnímají organizaci a její značky navenek, je odrazem tzv. veřejné tváře 

organizace (public face of organization), která prostupuje všemi aktivitami organizace na 

všech úrovních. Zahrnuje vše od trţeb, faktur, hlaviček dopisů, propagačních prostředků, 

hudby na prodejních místech aţ po uniformy, balení či nápisy na firemních autech (Schmitt, 

Simonson, 1997).  Přístup ke značce jako k osobě spočívá v tom, ţe zákazníci spojují se 

značkou lidské vlastnosti a vnímají ji jako určitou osobnost. Tento přístup můţe mít zásadní 

vliv na vztah mezi značkou a zákazníkem a vytváří prostor pro sebevyjádření zákazníka. Další 

z moţností je pohled na značku jako na symbol. Silný symbol usnadňuje rozpoznání značky a 

můţe být základem pro vytváření její obchodní strategie. Mezi nejvýznamnější typy symbolů 

patří vizuální provedení, metafory a tradice značky (Aaker, 2003).  

3.4.6.1 Struktura identity značky 

Identita značky se skládá ze základní identity a rozšířené identity. Její detailní 

struktura je zobrazena prostřednictvím tabulky č. 12. 

Tab. 12 Struktura identity značky 

Základní identita - nadčasová esence značky 

- základ pro význam a úspěch značky 

- téměř neměnná v čase 

- základní hodnoty, které jsou hnací silou značky 

Rozšířená identita - obsahuje prvky poskytující texturu a úplnost 

- doplňuje celkový obraz identity značky 

- viditelné asociace spojené se značkou 

- součástí je také osobnost značky 

Zdroj: Aaker, D., 2003. 
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Velice důleţitým aspektem je, aby do sebe jednotlivé prvky identity značky zapadaly 

a aby tak tvořily konzistentní koncept. Identita značky musí zákazníkům nabídnout především 

určitou hodnotu. Tato hodnota záleţí na několika faktorech. Jedná se o funkční poţitky, 

emoční poţitky a poţitek sebevyjádření (Aaker, 2003): 

 Funkční požitky – poţitky zaloţené na atributech výrobku, které můţe zákazník 

funkčně vyuţít. Obvykle jsou spojeny přímo s funkcí výrobku nebo sluţby (např. 

Volvo je bezpečný vůz s dlouhou ţivotností, vzhledem ke své hmotnosti a provedení a 

Coca Cola nabízí osvěţení a chuť). 

 Emoční požitky – v případě, kdy uţívání konkrétní značky přinese zákazníkovi 

dobrý pocit (např. pocit bezpečí ve voze Volvo, nebo kdyţ se cítí silně a drsně 

v kalhotách Levi‟s). Zkušenosti s vlastněním a uţíváním značky dodávají značce 

bohatost a hloubku. 

 Požitek sebevyjádření – značky a výrobky se mohou stát symboly osobního 

sebevyjádření a nabízí tak lidem způsob, jak vyjádřit svou představu o sobě samém 

(např. starostlivý rodič podávající dětem cereálie Emco, pohodový člověk oblečený do 

oděvů značky Gap nebo kultivovaný uţivatel parfému Ralf Lauren) (Aaker, 2003). 

3.5 OSOBNOST ZNAČKY  

V praxi začaly být značky častěji personifikovány od té doby, co slavné osobnosti 

začaly značky mediálně podporovat. To značkám napomohlo k vytvoření určitého 

positioningu na trhu. Díky spojení značky se slavnou osobností mohou někteří spotřebitelé 

pociťovat shodu mezi tím, jak vidí sami sebe (nebo jak chtějí být viděni) a touto slavnou 

osobností. Tito spotřebitelé pak mohou tíhnout právě ke koupi této značky. 

Jiţ několik desetiletí tedy existuje předpoklad, ţe značky mají osobnost, stejně tak, 

jako ji mají i lidé. Spotřebitelé tedy nemají ţádný problém s tím, odpovědět na metaforické 

otázky týkající se osobnosti značky a přisuzují značkám lidské vlastnosti. Protoţe 

marketingoví specialisté kladou stále větší důraz na vytváření dobrého vztahu mezi 

zákazníkem a značkou, hraje osobnost značky stále významnější roli. První škála vyvinutá na 

měření osobnosti značky se skládá ze 42 charakteristik a pochází od americké autorky J. L. 

Aaker. Na této metodě byla do této doby zaloţena většina výzkumných projektů zabývajících 

se problematikou měření osobnosti značky. 

Dle J. L. Aaker zní definice osobnosti značky takto: „Osobnost značky je soubor 

lidských vlastností spojených s danou značkou.“ (Aaker, 2003, p. 123). Na rozdíl od toho 

Azoulay a Kapferer definují osobnost značky jako soubor lidských vlastností, které jsou pro 
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značky pouţitelné a významné (Azoulay, Kapferer, 2003). Osobnost značky je významná 

hlavně pro pochopení výběru značky ze strany spotřebitelů, protoţe v dnešní době, kdy je 

kvalita produktů srovnatelná a firmy mohou snadno napodobovat vlastnosti produktů svých 

konkurentů, mají silná identita a osobnost značky neocenitelný význam pro budování značky 

(Geuens, Weijters, De Wulf, 2009), hrají důleţitou roli při diferenciaci od konkurenčních 

značek (Mäder, 2005) a umoţňují ovlivňovat názory spotřebitelů (Freling, Forbes, 2005). 

Osobnost značky je tvořena osobnostními charakteristikami, které se značkou 

spotřebitelé spojují. Čím menší je tedy rozdíl mezi osobností značky a spotřebitele, tím 

pravděpodobnější je rozhodnutí o koupi této značky (Heider, 2001). Spotřebitelé preferují 

značky, které mají silnou a příznivou osobnost (Freling, Forbes, 2005). Společnosti se proto 

snaţí co nejsilněji upevnit svou značku v povědomí spotřebitelů, coţ je moţné pouze za 

předpokladu, ţe je daná značka jedinečná a věrohodná. Díky tomu zákazníci automaticky 

spoléhají na kvalitu a dobrou pověst společnosti a z dlouhodobého hlediska tak lze mluvit o 

důvěře ke značce (Buchholz, Loose, 2005). Důleţitý je kaţdý kontakt zákazníka se značkou, 

protoţe představuje příleţitost znovu zdůraznit osobnost značky a utvářet vztah zákazníka ke 

značce (Pearson, 1996).  

Rozdíl, který spotřebitelům přináší silná osobnost značky, spočívá v pocitech, které u 

nich vytváří, v moţnosti sebevyjádření, které jim přináší, ve vztazích, na jejichţ utváření se 

podílí a také v usnadnění výběru značky při nákupu. Pokud jsou tedy asociace spotřebitelů 

spojené s osobností značky silné, unikátní, příznivé a kongruentní s ostatními asociacemi se 

značkou, mohou spotřebitelům pomoci zpracovávat specifické informace o značce a odlišit 

značku od svých konkurentů v myslích spotřebitelů (Freling, Forbes, 2005). 

Osobnost značky je ovlivňována prakticky vším, co je s ní spojováno. Můţe se jednat 

jak o vlastnosti spojené přímo s výrobkem (kategorie, obal, cena, vlastnosti), tak i o vlastnosti 

s výrobkem nesouvisející (obraz uţivatele, sponzorství, symbol, věk, reklamní styl, země 

původu, obraz společnosti, osobnost v čele firmy či slavná reklamní osobnost) (Aaker, 2003). 

Obraz uţivatele můţe tvořit významnou hnací sílu osobnosti značky, jelikoţ jiţ sám 

uţivatel je osobou, coţ ulehčuje koncepci převedení osobnosti značky na osobnost lidskou. 

Tento obraz můţe být postaven na typickém uţivateli anebo na uţivateli idealizovaném, který 

je zpodobněn v reklamě. Společnost můţe osobnost své značky ovlivnit také pomocí svých 

sponzorských aktivit. Způsob a rozsah vlivu na osobnost značky záleţí na výběru různých 

typů sportovních či kulturních akcí. Mimo jiné je také velice důleţitá strategie značky v čase a 

rozdíly ve vnímání mezi jiţ zavedenými a novými značkami. Zavedené značky je běţné 
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vnímat jako staromódní a těţkopádné, zatímco na značky nové je nahlíţeno jako na mladistvé 

(Aaker, 2003) a jdoucí s módou.  

3.5.1 Osobnost značky ve sportu 

V průběhu vývoje sportovního marketingu docházelo k přizpůsobení si mnoha 

strategických praktik pouţívaných v ostatních oblastech obchodu a také osobnost značky se 

stala jedním z významných témat sportovního marketingu. Osobnost značky ve sportu je 

ovlivňována mnoha různými faktory, jako jsou komunikační strategie, interakce značky se 

zákazníky, logo, úspěchy týmu, známí sportovci, atd. (Braunstein, Ross, 2010). Teoretický 

koncept osobnosti značky ve sportu je však zaloţen na stejných principech, jako v jiných 

oblastech hospodářství. 

3.5.2 Osobnost značky a obraz uživatele 

Obraz uţivatele je definován jako sada lidských vlastností spojených s typickým 

uţivatelem dané značky. U některých značek jsou rozdíly mezi obrazem uţivatele a osobností 

značky minimální a pečlivě propracovaný profil uţivatele je v tomto případě základní hnací 

silou identity značky. V reklamě a jiných marketingových aktivitách je propagován obraz 

idealizovaného uţivatele (např. slavné osobnosti), který má zásadní vliv na cílový segment a 

celkový pohled na osobnost značky. Prostřednictvím obrazu uţivatele se značky mohou 

zaměřovat na konkrétní společenskou nebo referenční skupinu, coţ můţe v zákazníkovi 

vzbuzovat citovou vazbu na danou značku. Na druhou stranu existuje i strategie tvorby obrazu 

zákazníka, který se od osobnosti značky liší. Tato strategie můţe vytvořit napětí, které je 

potenciálně napínavé a zajímavé (Aaker, 2003). 

3.5.3 Využití osobnosti značky 

Pro kaţdou společnost je velmi důleţité vědět, jak lidé značku vnímají a jaký k ní 

zaujímají postoj. Hlubší porozumění tomu, jak zákazníci značku vnímají, můţe společnosti 

napomoci při tvorbě komunikační strategie a samotné hodnoty značky. Například 

prostřednictvím dotazování jednotlivých zákazníků lze identifikovat pocit a vztahy, které 

zákazníci se značkou spojují (Aaker, 2003). 

Silná osobnost značky také přisívá k odlišení identity značky na trhu od značek 

nabízejících výrobky s podobnými či stejnými vlastnostmi. Unikátní značka v rámci dané 

třídy výroků či sluţeb je účinným nástrojem pro tvorbu identity značky, komunikačních 
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aktivit i celého marketingového programu. Osobnost značky můţe definovat také kontext 

třídy výrobku a uţivatelskou zkušenost s výrobkem spojenou. S tím také souvisí prezentace 

jednotlivých výrobků v reklamě a prostřednictvím dalších propagačních akcí (Aaker, 2003), 

které se na utváření osobnosti značky velmi výrazně podílejí.  

Detailní analýza osobnosti značky na základě provedeného výzkumu tedy můţe 

napomoci k odhalení toho, jak jsou dané dvě sportovní události vnímány a jaké 

charakteristiky jsou pro ně v očích veřejnosti typické. Pokud jsme si totiţ vědomi toho, jakou 

osobnost přisuzují zákazníci naší značce, můţeme tak dodat naší komunikační strategii 

potřebnou hloubku a nasměrovat ji správným směrem. 

3.5.4 Vliv osobnosti značky na vytváření hodnoty značky 

Osobnost značky se zásadně podílí na utváření hodnoty značky, coţ lze vyjádřit 

pomocí tří následujících modelů (Aaker, 2003), které se od sebe liší jak přístupem zákazníků 

a společnosti ke značce, tak i očekáváními, které od značky odvozují. Jedná se o následující 

modely: 

 model sebevyjádření; 

 model vztahu; 

 model jak reprezentovat funkční poţitek. 

3.5.4.1 Model sebevyjádření 

Kaţdý člověk má nejen svou vlastní reálnou identitu, tedy to, jaký ve skutečnosti je, 

ale také tak zvanou idealizovanou identitu, tedy představy o tom, jaký by chtěl být a jak by 

chtěl, aby ho viděli ostatní. Pro některé zákazníky tak značka můţe slouţit jako prostředek 

sebevyjádření a tedy jako prostředek pro vyjádření své vlastní či idealizované identity (Aaker, 

2003). Charakteristiky osobnosti představují trvalou perspektivu, která je ovlivněna nejen 

samotnou osobností, ale také materiálním a sociálním prostředím, fyzickými předpoklady a 

v minulosti proţitými událostmi. Skutečná a idealizovaná osobnost člověka spolu nemusí 

korespondovat (Mäder, 2005). Právě naopak, tyto osobnosti se od sebe velmi často liší a 

idealizovaná osobnost můţe mít na chování zákazníka velmi výrazný vliv.  

Značka můţe slouţit jako prostředek pro vyjádření osobnosti a ţivotního stylu 

spotřebitele. Nemusí se nutně jednat pouze o značky s výraznou a silnou osobností, jelikoţ i 

značka se slabou osobností (např. levná značka) můţe svému spotřebiteli poslouţit 

k dotváření jeho identity navenek. Spotřebitel tak můţe poukázat na svou šetrnost a 

nenáročnost. Je také na místě dodat, ţe správný výběr značky zákazníkem, v něm dokáţe 
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vzbudit pocit komfortu a uspokojení (Aaker, 2003). Toto přímo souvisí s tzv. kongruenční 

hypotézou, jeţ představuje zlaté pravidlo marketingu a říká, ţe preference k určité značce 

nabývají na významu tím více, čím silněji jsou asociovány s vlastnostmi, které zákazník sám 

sobě připisuje. Jinými slovy, čím podobnější je tedy osobnost zákazníka a značky, tím větší 

jsou sympatie, náklonnost a rozsah pouţití dané značky (Buchholz, Loose, 2005). 

Vytváření kongruence, tedy shody mezi osobností zákazníka a osobností značky, 

představuje velice komplikovaný úkol, protoţe specifické vnímání sám sebe je v zákazníkovi 

velmi silně strukturováno. Proto je nutné si před vytvořením koncepce osobnosti značky 

vyjasnit, která oblast vnímání sebe samotného by měla být oslovena, tzn., zda skutečná nebo 

idealizovaná osobnost zákazníka (Strebiger, 2003). Čím vyšší je shoda mezi osobností značky 

a zákazníka, tím lépe je značka zákazníkem oceňována. Díky rostoucí shodě roste také důvěra 

a svázanost zákazníka se značkou (Kilian, 2004). Tento jev velmi úzce souvisí s tzv. pěti 

dimenzemi lidské osobnosti a osobnosti značky, které jsou analyzovány v následujících 

kapitolách.  

Mäder se zmiňuje o třech různých motivech, které ovlivňují nákupní chování. Nejprve 

uvádí motiv tzv. osobnostní konzistence, který spočívá v preferenci takových produktů, 

jejichţ osobnost je identická se skutečnou osobností zákazníka. Kaţdý člověk se totiţ snaţí, 

uchovávat si konzistentní obraz sám o sobě. Dále se zmiňuje o tzv. sebe ohodnocujícím 

modelu, který můţe vést k vyplnění ideálních představ o sobě. V důsledku toho upřednostňují 

zákazníci takové produkty, jejichţ osobnost je shodná s idealizovanou osobností. Dalším 

motivem, který můţe ovlivňovat chování kupujícího je motiv poznání sebe samotného. Tento 

motiv lze odvodit od výše uvedených motivů. Jedná se o snahu zákazníků kompenzovat si 

nejistotu své vlastní osobnosti koupí produktu, který podtrhuje určité vlastnosti zákazníka a 

jejich charakter (Mäder, 2005). 

Osobnost značky vnímaná zákazníkem můţe vyvolávat pocity a emoce, které jsou 

součástí sebevyjádření a velmi úzce souvisí s pohledem zákazníka na danou značku (Aaker, 

2003). Pouţívání značky Apple, jeţ je vnímána jako tvořivá, stojící mimo svět velkých 

korporací a ochotná jít proti proudu, bude vést ke vzniku jiných pocitů, neţ při pouţívání 

značky IBM, známé jako konvenční, seriózní a úspěšné. 

Značka také můţe slouţit jako definice osoby ve vztahu k ostatním, protoţe někteří 

jedinci hodnotí a interpretují identitu jiné osoby podle značky, kterou pouţívá (např. značka 

automobilu, oblečení). Krajním vyjádřením osobnosti značky je její splynutí s uţivatelem, 

kdy se značka stane součástí našeho ţivotního stylu a tedy i našeho já (Aaker, 2003). Na 

druhou stranu se preference vůči jednotlivým značkám mohou měnit v závislosti na kontextu 
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pouţití této značky. Tento fakt spočívá v tom, ţe osobnost samotného člověka můţe být jiná v 

odlišných situacích (např. v práci, doma, s přáteli, při sportu). To, která z osobností bude 

v danou chvíli převládat, záleţí na aktuálně sehrávané společenské roli a na konkrétní situaci. 

Stejně tak se poté budou měnit i preference ke značce (Aaker, 2003).  

Lidé se snaţí o pozitivní sebeanalýzu, a pokud pociťují rozdíl mezi skutečnou a 

idealizovanou osobností, můţe to vést aţ k nízkému sebevědomí. Tuto nesrovnalost lze 

kompenzovat odpovídajícím nákupním chování. Díky tomu lze rovněţ dosáhnout opětovného 

zvýšení sebevědomí (Waller, Süss, Bircher, a kol, 2005). Zákazníci se tedy snaţí koupí 

určitého produktu vyjádřit „jací jsou” anebo „jací by rádi byli“. Na nákupní chování mají 

mimo jiné vliv určité postoje zákazníků, jejich preference a záměr koupě (Mäder, 2005).  

FIFA MS a LOH jsou značky symbolické a velice prestiţní. Proto mohou zpravidla 

slouţit jako prostředek sebevyjádření a napomáhají tak formovat osobnost zákazníka. Na 

rozhodnutí o koupi těchto značek má velice významný vliv idealizovaná osobnost zákazníka, 

neboť díky těmto značkám je moţné poukázat navenek, jaký člověk je, neboli jak chce, aby 

ho viděli ostatní. Tyto značky se tak mohou podílet na dotváření identity a ţivotního stylu 

zákazníka (Čáslavová, Petráčková, 2011). 

3.5.4.2 Model vztahu 

Vztah mezi značkou a konkrétní osobou ovlivňují dva prvky. Existuje vztah mezi 

značkou jako osobou a zákazníkem anebo vztah osobnosti značky (typem osoby, kterou 

značka představuje) a zákazníka. Osobnost značky tak dodává vztahu hloubku, pocity a 

přitaţlivost (Aaker, 2003). 

 Mezi značkou a zákazníkem tedy můţe existovat přátelská vazba charakterizovaná 

především důvěrou, spolehlivostí, porozuměním a zájmem. Obchodní značky tak mohou hrát 

roli společníka, jemuţ lze důvěřovat či aspirovat na jeho postavení. Tyto vztahy tvoří základ 

pro skutečné odlišení a konkurenční výhodu dané značky a je vhodné je pouţít při tvorbě 

strategie značky. Neméně důleţité pro pochopení vztahu značka – zákazník, je zváţit, co si 

značka myslí o nás, tedy co by nám řekla, kdyby byla skutečnou osobou. Avšak takovýto 

aktivní vztah mezi značkou a zákazníkem je nutné řídit (Aaker, 2003) a dodávat mu 

poţadovanou vypovídací schopnost právě ze strany značky. 

Nejen vztah značka – zákazník, ale i celková osobnost značky, jsou ovlivňovány 

chováním a činností značky, které jsou patrné na veřejnosti. Postoje a chování značky jsou 

velice důleţité pro identitu značky a strategii jejího budování. Tato skutečnost nepřímo 

ovlivňuje kvalitu vztahu ke značce, která velmi úzce souvisí s věrností ke značce. Susan 
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Fournierová definovala sedm následujících dimenzí kvality vztahu ke značce, které mají 

souvislost se silnými mezilidskými vztahy a naznačují, jak by měly být vztahy mezi značkou 

a zákazníkem koncipovány, měřeny a řízeny (Aaker, 2003):  

 Vzájemná provázanost chování – častost, důleţitost a míra účasti ve vzájemné 

interakci obou partnerů;  

 Osobní závazek – oba partneři jsou k sobě vzájemně vázáni a projevují o vztah 

zájem; 

 Láska a vášeň – intenzivní citová vazba mezi partnery a neschopnost tolerovat 

odloučení či náhradu za jinou značku; 

 Nostalgické spojení – zaloţení vztahu na nostalgii po starých dobrých časech; 

 Spojení s představou o sobě – partneři sdílí společné zájmy, aktivity nebo názory; 

 Intimita – existence hlubokého porozumění mezi partnery; 

 Kvalita partnera – hodnocení výkonů a postojů partnera druhým partnerem. 

3.5.4.3 Model jak reprezentovat funkční požitek 

Osobnost značky sehrává svou roli také tím, ţe reprezentuje či poukazuje na funkční 

poţitky a vlastnosti výrobku. Pokud je strategie značky na těchto hodnotách zaloţena, tvoří 

správně koncipovaná osobnost značky její významnou součást. Nezanedbatelnou pozici v této 

oblasti má také vizuální symbol zvýrazňující osobnost značky, který můţe usnadnit a 

zefektivnit schopnost osobnosti značky poukázat na vlastnosti výrobku (např. králíček 

Energizer – neúnavná osobnost, které nikdy nedojde energie; podobně baterie, jeţ 

symbolizuje, vydrţí déle neţ ty ostatní) (Aaker, 2003). 

3.5.5 Dimenze osobnosti značky 

Shodu osobnosti značky a zákazníka lze částečně dokázat pomocí dimenzí, jimiţ jsou 

obě osobnosti tvořeny. Osobnost zákazníka je tvořena pěti základními dimenzemi tzv. „Big 

Five“: extroverze, přívětivost, svědomitost, emocionální stabilita a kultura (Messing, Kilian, 

2004). „Big Five“ osobnosti značky dle J. L. Aaker se skládá z částečně odlišných dimenzí, 

jedná se o upřímnost, vzrušení, kompetence, kultivovanost a robustnost. Jeniffer Aaker 

vysvětluje, ţe se tři dimenze osobnosti zákazníka shodují se třemi z pěti dimenzí osobnosti 

značky, a to upřímnost, vzrušení a kompetence. Zbylé dvě dimenze můţe jednotlivec 

poţadovat, nemusí je však nutně mít (Waller, Süss, Bircher, a kol, 2005). Konfrontace „Big 

Five“ osobnosti značky a zákazníka je znázorněna na obrázku č. 5. 
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Obr. 5 Vzájemná konfrontace osobnosti značky a osobnosti zákazníka 

 
Zdroj: Waller, G., Süss D., Bircher, M., a kol., 2005. 

Těchto pět dimenzí osobnosti značky dále můţeme blíţe specifikovat pomocí 

jednotlivých charakteristik, které do těchto dimenzí spadají. Tyto charakteristiky pomáhají 

dokreslit osobnost značky a tvoří základ pro její měření.   

3.5.6 Determinanty osobnosti značky 

Osobnost značky vzniká v důsledku interakce mezi přímými a nepřímými 

determinanty. Přímé determinanty jsou určovány reálnými osobami, které na značku přenášejí 

své vlastnosti. K takovýmto determinantům patří např. ti, kteří značku pouţívají, zaměstnanci 

podniku a známé osobnosti. První výše jmenovaná skupina, tedy ti, kteří značku pouţívají, 

jsou především součástí symbolických kategorií produktu a představují tzv. stereotypní 

zákaznické skupiny. Na utváření osobnosti značky se velmi významně podílí známé 

osobnosti, které zákazníkům pomocí komunikačních médií zprostředkovávají jasnou 

představu o osobnosti značky. Osobnost značky lze mimo jiné ovlivnit také přímo z jádra 

podniku nejrůznějšími zaměstnanci podniku. Nejedná se pouze o vedoucí pracovníky, ale také 

např. o personál na prodejnách (Mäder, 2005). Prodavači jsou ve velmi úzkém kontaktu se 

zákazníky, a proto je mohou zásadně ovlivnit. Můţeme to demonstrovat např. na přístupu 

společnosti Wal-Mart ke svým zákazníkům. Dříve měl Wal-Mart před kaţdým ze svých 

obchodů osobu, která se mile usmívala a zdravila všechny do obchodu jdoucí zákazníky. Díky 

tomu spojovali zákazníci se značkou Wal-Mart vlastnosti jako přátelský, veselý a ochotný 

pomoci. 
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Pomocí nepřímých determinantů působí na osobnost značky téměř všechny 

marketingové a propagační prostředky. Mezi nepřímé determinanty řadíme např. 

charakteristické znaky produktů, cena, distribuční cesty, design produktu, logo značky či 

rozmístění v obchodě. Díky vlivu komunikačních prostředků se objevily tzv. lidské, virtuální 

postavy (Mäder, 2005), jako Mr. Proper nebo Králíček Duracel. Společnost McDonald„s 

vyuţívá kromě jiných marketingových prostředků právě účinek loga značky. Její logo je totiţ 

tvořeno ţlutou a červenou barvou, jejichţ kombinace vyvolává chuť k jídlu. 

Determinanty osobnosti značky tedy tvoří základní kámen pro utváření osobnosti 

značky a vztahu ke značce. Mimo jiné je velmi důleţité identifikovat relevantní determinanty 

osobnosti značky a jejich vliv na jednotlivé dimenze její osobnosti, aby bylo moţné vytvořit 

stabilnější, intenzivnější a trvalejší vztah ke značce (Kilian, 2004). 

FIFA MS a LOH jsou symbolické značky a proto jsou ve větší míře ovlivňovány 

hlavně přímými determinanty (Kilian, 2004). V případě těchto sportovních událostí jsou 

jedním z nejdůleţitějších přímých determinantů především účastnící se sportovci, kteří se 

aktivně podílí na formování osobnosti značky propojením přes jejich vlastní osobnost. 

Atraktivita těchto symbolických značek je také velice závislá na jejich image a osobnosti 

(Lau, Phau, 2007).  

3.5.7 Formování osobnosti značky pomocí reklamy 

Osobnost značky je utvářena a formována mnoha způsoby a pouţitím nejrůznějších 

prostředků. Nezbytným předpokladem však je aktivní komunikace ze strany společnosti. 

Z tohoto důvodů je reklama jednou z nejvhodnějších metod na formování osobnosti značky, 

neboť právě osobnost značky je částečně uţitečná pro tvorbu asociací o značce. Asociace 

spojované se značkou poté ovlivňují nákupní chování, konkrétně hodnocení alternativ. 

Reklama je proto v tomto případě povaţována za nejefektivnější nástroj komunikace 

(Ouwersloot, Tudorica, 2001). 

Reklama reprezentuje skutečnou image značky či produktu, avšak její význam je 

závislý na tom, jakým způsobem ji spotřebitel interpretuje. Ačkoliv reklama obsahuje 

informace o skutečné image značky, jenţ má být komunikována spotřebiteli, nevyplývá 

z toho, ţe by spotřebitel značce automaticky komunikovanou osobnost přisuzoval. Mimo jiné 

je velice důleţité, aby zde existovala harmonie mezi skutečnou a poţadovanou image určité 

značky (Ouwersloot, Tudorica, 2001). 

Osobnost značky můţe být reklamou formována přímým i nepřímým způsobem. 

Přímý způsob spočívá v transferu osobnosti člověka vystupujícího v reklamě na osobnost 
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značky, zatímco způsobem nepřímým je osobnost značky odvozena od smyslu produktu. 

Základním předpokladem utváření osobnosti značky je však to, aby spotřebitelé spojovali 

odvozené lidské vlastnosti s propagovanou značkou. Boudou-li spotřebitelé povaţovat 

osobnost této značky za významnou a zároveň zde bude existovat určitá shoda mezi 

propagovanou značkou a skutečnou či idealizovanou osobností spotřebitele, vzniká zde určitý 

vztah spotřebitele se značkou, který je realizován případnou koupí této značky spotřebitelem 

(Ouwersloot, Tudorica, 2001). 

Utváření a transfer osobnosti značky je tedy závislý na způsobu, jakým spotřebitelé 

reklamu zpracovávají, a proto můţe být komunikovaná osobnost značky interpretována 

kaţdým spotřebitelem odlišně. Ještě před uvedením reklamy mají spotřebitelé často o značce 

povědomí, spojují s ní určité asociace anebo s ní dokonce mají praktické zkušenosti. Všechny 

tyto faktory znatelně ovlivňují způsob zpracování reklamy spotřebitelem. Hlavním cílem 

reklamy je však dosáhnout toho, aby si spotřebitelé propagovanou značku vybrali, koupili, 

pouţívali ji a především, aby byli k této značce loajální (Ouwersloot, Tudorica, 2001). 

Jak uţívání olympijských symbolik, tak i uţívání symbolik FIFA je velice striktně 

omezeno, neboť tyto symboly mohou vyuţívat pouze oficiální partneři a jiné k tomu písemně 

zmocněné subjekty. Právě takováto regulace reklamy přispívá ke zvýšení hodnoty značky, 

neboť její vyuţití je omezeno jen na malý okruh partnerů.  

3.5.8 Role sponzoringu při budování osobnosti značky 

Sponzoring můţe mít na utváření osobnosti značky velmi pozitivní vliv. Je však nutné 

dbát na správný výběr sportovních, kulturních a jiných akcí, který spočívá např. ve vhodnosti 

sportovního odvětví pro účely organizace, moţnosti zasáhnout poţadovanou cílovou skupinu 

a samozřejmě také v co největší shodě osobnosti značky dané události a organizace. 

Organizace by se měla snaţit zaměřit se na takové sportovní akce, které budou schopny 

napomoci k dotváření či doplnění osobnosti značky dané organizace. 

Sponzoring je unikátní tím, ţe vytváří moţnost jak předvádět nové produkty či 

technologie, umoţňuje vystavení značky na různých druzích sportovních nosičů, čímţ zvyšuje 

povědomí o značce, a vytváří asociace s danou akcí. Aby byl sponzoring efektivní, je nutné 

stanovit si jasný komunikační cíl značky a plně vyuţít potenciálu akce a s ním spojených 

propagačních moţností (Aaker, Joachimsthaler, 2000). Před tím, neţ se společnost rozhodne 

stát se partnerem určité akce, je velmi důleţité zváţit předpokládané přínosy a rizika, které jí 

partnerství můţe přinést. Neméně důleţité je také její aktivní spolupůsobení (Aaker, 

Joachimsthaler, 2000). 
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Jednou z hlavních forem sponzoringu, která má velice pozitivní vliv na vnímání 

značky zákazníky, je tzv. vlastní sponzoring. Spočívá ve vlastnictví sponzorované akce delší 

dobu (ne pouze v průběhu akce), na základě čehoţ se značka stává neoddělitelnou součástí 

dané akce. Při tvorbě sponzoringové strategie organizace je tedy velmi důleţité soustředit se 

pouze na jednu nebo několik málo událostí a usilovat o dlouhodobé vztahy (Aaker, 

Joachimsthaler, 2000). Tuto strategii aplikují např. značky Coca-Cola, Panasonic a Visa 

v rámci dlouhodobého sponzorování LOH. 

3.5.9 Historie měření osobnosti značky 

Poprvé byl výraz osobnost značky pouţit v roce 1958 na označení nemateriálních 

dimenzí, které dělají obchodní dům speciálním, tedy především jeho charakter. Poté 

následovaly další studie, které měly za cíl identifikovat osobnostní faktory, které by mohly 

přispívat k pozitivní a silné image značky. Osobnost značky tak byla zkoumána 

prostřednictvím kvalitativního výzkumu, kdy byl respondent poţádán, aby si představil 

značku jako osobu a řekl, jaké auto by tato osoba řídila anebo v jakém domě by ţila. Toto 

však nevedlo k moţnosti srovnání konkurenčních značek ani k vytvoření obecně pouţitelného 

přístupu k měření osobnosti značky (Voeth, Herbst, 2008). 

Kvantitativní přístup k měření osobnosti značky se začal vyvíjet na začátku 70. let 20. 

století. V této souvislosti se vědci snaţili najít lidské charakteristiky, které by zcela 

vystihovaly osobnost značky. Většina tohoto výzkumu byla zaloţena na teoriích lidské 

osobnosti. Batra a kol. (1993) např. pouţili k měření image maloobchodních značek 

osobnostní charakteristiky od Andersona (1968) a výsledkem bylo definování sedmi faktorů 

obsahujících 35 poloţek. Dále Biel (1993) pouţil k analýze osobnosti značky 28 lidských 

charakteristik. V roce 1997 vyvinula Jeniffer Aaker škálu na měření osobnosti značky 

zaloţenou na pěti faktorovém modelu „Big five“ amerických psychologů Costy a McCraea 

(1989) (Voeth, Herbst, 2008). Tato metoda je blíţe popsána v kapitole 4.2. 

3.6 ZNAČKA LOH 

Značka LOH je jednou z nejhodnotnějších sportovních značek na světě. Marketingové 

příjmy MOV pocházejí z následujících zdrojů: z prodeje televizních práv, ze sponzoringu, z 

prodeje vstupenek a z licenčních práv (International Olympic Committee, 2011). Jejich 

procentuální rozdělení je uvedeno na grafu č. 4. 
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Graf 4 Olympijské marketingové příjmy 
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Zdroj: International Olympic Committee, 2011. 

Marketingové programy jsou koncipovány vţdy na čtyřleté období. Za období od roku 

2005 do roku 2008 přinesl prodej televizních práv 2 570 milionů USD, sponzoring 2 421 

milionů USD, prodej vstupenek 274 milionů USD a licenční práva 185 milionů USD. 

Celkové marketingové příjmy za toto období tedy činily 5 450 milionů USD (International 

Olympic Committee, 2011).  

Olympijský sponzoringový program byl zaloţen v roce 1985 pod názvem „the TOP 

sponsorship programme“. Tomuto programu předcházely marketingové aktivity pořadatelů 

jednotlivých her, které do té doby nebyly sjednocené. První mezinárodní marketingový 

program byl realizován v roce 1952 na LOH v Helsinkách, do kterého se zapojily společnosti 

z 11 zemí. V roce 1984 na LOH v Los Angeles byl sponzoringový program poprvé rozdělen 

do tří kategorií (34 společností se stalo oficiálními partnery, 64 společností zakoupilo 

„dodavatelská“ práva a 65 společností licenční práva) a kaţdé z těchto kategorií byla udělena 

práva a zajištěna exkluzivita v produktové kategorii. Na základě tohoto modelu byl poté 

vytvořen TOP sponzoringový program (International Olympic Committee, 2011). 

Partneři zapojení do tohoto programu získávají exkluzivní globální marketingová 

práva na čtyřleté období a unikátní příleţitosti v rámci určité produktové kategorie. Tito 

partneři mohou tato práva vyuţívat celosvětově a mohou provádět marketingové aktivity se 

všemi členy olympijského hnutí. Na období 2009 – 2012 jsou TOP partnery následující 

společnosti (International Olympic Committee, 2011):  
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Obr. 6 TOP partneři na období 2009-2012 

 
Zdroj: International Olympic Committee, 2011. 

Nejdlouhodobějším olympijským partnerem je společnost Coca-Cola, která sponzoruje 

kaţdé olympijské hry jiţ od roku 1928 (Amsterdam) a olympijského sponzoringového 

programu se účastní jiţ od jeho počátku, a to od roku 1986. Také společnosti Panasonic a 

Visa jsou olympijskými partnery nepřetrţitě od zaloţení olympijského sponzoringového 

programu. 

Olympijský marketingový program má následující cíle (International Olympic 

Committee, 2008):  

 zajistit nezávislou finanční stabilitu olympijského hnutí a celosvětovou propagaci 

olympismu; 

 vytvořit a udrţet dlouhodobé marketingové programy a zajistit tak budoucnost 

olympijského hnutí a olympijských her; 

 stavět na úspěšných aktivitách vytvořených různými organizačními výbory pro 

olympijské hry, a tím eliminovat potřebu přetvářet marketingovou strukturu 

jednotlivých olympijských her;  

 zajistit spravedlivou distribuci příjmů v rámci celého olympijského hnutí a poskytovat 

finanční podporu sportu v rozvíjejících se zemích; 

 zajistit, aby olympijské hry mohly být sledovány maximálním moţným počtem lidí po 

celém světě především prostřednictvím televizního pokrytí; 

 kontrolovat a limitovat komercializaci olympijských her; 

 chránit spravedlnost, která je neodmyslitelnou součástí olympijské image a 

olympijského ideálu; 
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 vyuţít podporu olympijských marketingových partnerů k propagaci olympijských 

ideálů. 

3.7 ZNAČKA FIFA MS 

Současná forma marketingové komunikace FIFA sahá do roku 1999, kdy FIFA 

transformovala svou strategii budování značky prostřednictvím uplatňování systematické 

marketingové politiky, tedy zajištěním, aby jméno značky, logo a jejich konzistentní 

vizualizace byly vţdy součástí všech aktivit. Jádrem této strategie byla změna značky 

z Mistrovství světa (World Cup) na FIFA Mistrovství světa (FIFA World Cup) s vlastním 

charakteristickým logem (Milligan, 2009), které má pro kaţdé mistrovství světa unikátní 

design.  

Po mistrovství světa v roce 2006 odhalila FIFA svou novou komerční strategii, jejímţ 

hlavním znakem byla třívrstvá sponzoringová struktura. První vrstva se skládá z partnerů 

FIFA, druhá vrstva z partnerů FIFA MS a třetí vrstva z partnerů různých akcí FIFA na 

národní úrovni. Také FIFA svým partnerům zajišťuje produktovou exkluzivitu v dané oblasti 

(FIFA, 2011). Na obrázku č. 7 je zobrazena tato třívrstvá sponzoringová struktura pro FIFA 

MS v Brazílii v roce 2014. 

Obr. 7 Třívrstvá sponzoringová struktura pro FIFA MS v Brazílii v roce 2014 
 

 
Zdroj: FIFA, 2011. 

Nejnovějšími marketingovými programy FIFA jsou „Ticket Fund“ a „FIFA Fan Fest“. 

Tiket Fund je unikátní iniciativou v osmdesátileté historii FIFA MS, která měla za cíl umoţnit 

účastnit se MS v Jiţní Africe těm, kteří by jinak neměli prostředky na nákup vstupenek. 

Dohromady bylo prostřednictvím této iniciativy poskytnuto 120 tisíc vstupenek, na jejichţ 

distribuci se podíleli především partneři FIFA. Tato iniciativa byla zaměřena hlavně na 
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vzdělání, zdraví a ţivotní prostředí, neboť vstupenky byly distribuovány především 

účastníkům nejrůznějších akcí zaměřených na rozvoj sociální aktivit (FIFA, 2011). 

   Marketingový program FIFA Fan Fest byl poprvé uveden v roce 2006 na MS 

v Německu a díky svému úspěchu pokračoval také v roce 2010 při MS v Jiţní v Africe. Tato 

akce spočívá v tom, ţe lidé v 16 světových městech na různých kontinentech mohli ţivě 

sledovat utkání FIFA MS a vychutnat si tak atmosféru na stadionu. Součástí byly také různé 

koncerty, kulturní akce, akce pro fanoušky, přítomnost oficiálního maskota, interaktivní 

soutěţe atd. Kromě zábavního programu zde bylo také široké spektrum jídla, pití a 

reklamních předmětů. Tato místa se pro mnohé rychle stala místy, ze kterých mohli sledovat 

zápasy s přáteli či s rodinou. FIFA Fan Fest navštívilo jiţ více neţ 6 milionů lidí po celém 

světě (FIFA, 2011). 

Hlavní marketingové cíle FIFA jsou (FIFA, 2011): 

 definovat sponzorské balíčky týkající se marketingových práv a tato práva efektivně 

udělovat tak, aby docházelo ke zvyšování hodnoty, a zajistit tak maximální výnos 

z investice pro sponzory; 

 podporovat všechny akce FIFA, aby bylo podpořeno vzrušení fanoušků a zvýšena 

hodnota pro hostitelské země, města, členské asociace, sponzory, atd.; 

 poskytovat vysoce hodnotné hostitelské prostředí na akcích FIFA a návštěvníkům tak 

zajistit unikátní zkušenosti; 

 rozvíjet inovativní marketingové programy šité na míru a obohatit tak zkušenosti 

fanoušků na akcích FIFA; 

 řídit identitu značky FIFA a zajistit konzistentní a aspirační image značky; 

 zajistit postavení marketingu FIFA jako nejlepšího ve své třídě v rámci sportovního 

marketingu a oblasti sponzoringu. 

3.8 NĚKTERÉ TRENDY V OBLASTI ŘÍZENÍ SPORTOVNÍCH 

ZNAČEK 

3.8.1 Sociální média 

Sociální média jako jsou např. Facebook a Twiter se v současné době velice rychle 

stala nedílnou součástí marketingové komunikace mnoha firem. Svůj profil tam mají téměř 

všechny globální firmy, coţ jim umoţňuje komunikovat se zákazníky z celého světa a 

získávat tak jejich názory a zjišťovat jejich preference. Jedná se o moţnost interaktivní 

komunikace se zákazníky, která je oblíbená především u mladé generace. Výhodou tohoto 
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marketingového nástroje je, ţe vyţaduje jen malé finanční náklady, dokáţe účinně zasáhnout 

velkou cílovou skupinu a umoţňuje snadné získání zpětné vazby. Svůj profil mají na 

Facebooku mimo jiné i olympijské hry, a to jak všeobecný profil, tak i individuální profil pro 

kaţdé hry. Také FIFA MS má na Facebooku svůj individuální profil pro kaţdé mistrovství. 

Mimo to má FIFA také samostatný profil pro svou novou videohru EA SPORT FIFA, kterou 

je moţné hrát virtuálně po internetu a která zaznamenala u uţivatelů veliký úspěch. 

3.8.2 Co-branding 

V komerčním světě je co-branding stále důleţitějším marketingovým instrumentem, 

neboť si společnosti začaly uvědomovat, ţe to, co jejich zákazníci chtějí, jim často nemohou 

poskytnout sami, ale jen ve spolupráci s jinou firmou. Tak je tomu i ve sportovním průmyslu. 

Značky sportovních událostí potřebují značky klubů a ty potřebují značky sportovců a 

naopak. Značky sportovců potřebují značky mezinárodních sportovních týmů, ale dokonce i 

značky jiných sportovců. Např. Federer potřebuje Nadala, tak jako Borg potřeboval McEnroa. 

Dalšími příklady důleţitosti co-brandingu jsou např. značky ATP („Association of Tennis 

Professionals“) a PGA (Professional Golfers„ Association), které zaručují kvalitu hráčů 

v klíčových turnajích. Např. ATP Master Series zajišťuje účast nejlepších hráčů světa na 

těchto turnajích a současně je ale také závislá na jejich účasti, coţ jí přináší úspěch a 

přitaţlivost pro sponzory a pro diváky (Milligan, 2009). Stejně tak zaručují kvalitu hráčů a 

sportovců i FIFA MS a LOH, neboť se jich účastní nejlepší hráči světa, a naopak bez jejich 

účasti by tyto události jistě nebyly tak atraktivní.  

Společnosti tedy hledají partnery, kteří jsou nejen úspěšní, ale také kteří vykazují 

určitou shodu s jejich značkou a firemní kulturou. Manaţeři tedy začínají být obezřetnější 

před kontrakty, které vypadají dobře pouze z komerčního hlediska, a začínají hledat společné 

hodnoty, cíle a kulturu. To jinými slovy znamená, ţe se např. zřeknou potencionálně 

lukrativního obchodu z krátkodobého hlediska a preferují výhody dlouhodobé a trvalé 

spolupráce (Milligan, 2009). 

3.8.3 Event marketing 

Event marketing spočívá v propagaci prostřednictvím nějaké sportovní, kulturní nebo 

jiné akce. Aby byla takováto forma propagace pro firmu efektivní, je nutné zváţit, zda se dané 

akce účastní pro firmu relevantní cílová skupina a zda jí spojení s touto akcí můţe napomoci 

k podpoře značky a získání chtěné image. Jednou z forem event marketingu je tzv. road show, 

která propaguje značky např. na parkovištích supermarketů (Frey, 2008).  
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Výhodou event marketingu je přímé spojení se zákazníky a také to, ţe si spotřebitel 

odnese určitý záţitek, který si spojí s danou značkou, coţ má mnohem větší vliv na 

rozhodování zákazníka o případné koupi výrobku neţ klasická reklama. Je však důleţité, aby 

tyto akce byly zaloţeny na originalitě a netradičnosti, aby si je spotřebitelé co nejlépe 

zapamatovali a došlo tak k ovlivnění image značky tím správným směrem (Frey, 2008). 

Mezi hlavní cíle event marketingu patří např. vytvoření atraktivnějších asociací se 

značkou, změna či podpora image značky, rozšíření záběru na trhu, propůjčení 

důvěryhodnosti výrobku, působení popularity celebrit na prodej, budování vztahu se 

zákazníky, rozšíření povědomí o zavedení nového výrobku, atd. (Frey, 2008). 

LOH i FIFA MS by event marketingu mohly vyuţít přímo při konání svých soutěţí a 

zařadit tuto formu propagace např. před začátek jednotlivých utkání či v rámci přestávek. 

3.8.4   Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) 

V současné době je pro firmy velice obtíţné uspět v konkurenci a je tedy nutné dbát i 

na jiné faktory, neţ pouze na cenu, kvalitu, reklamu atd. Chce-li být firma na trhu úspěšná a 

kontinuálně budovat image své značky, měla by se zaměřit i na další velice významné oblasti, 

které se v dnešní době stávají nepostradatelnými. Jedná se zpravidla o kladení důrazu na 

zdravotní nezávadnost a bezpečnost svých produktů, transparentnost, péči o zaměstnance a 

v neposlední řadě také přispívání k ochraně ţivotního prostředí, rozvoj komunity a pomoc 

lidem v nouzi. To vše a nejen to by se dalo shrnout pod jeden pojem, a tím je společenská 

odpovědnost firmy (tedy zkráceně CSR).  

Společenská odpovědnost firem je postavena na třech základních pilířích: 

ekonomickém, sociálním a environmentálním. Jejím projevem je otevřený dialog se všemi 

zainteresovanými skupinami, které ovlivňují chod firmy (Putnová, Seknička, 2007). CSR 

nemá jednotnou definici, avšak téměř všechny existující definice jsou ve svém obsahu 

konzistentní. Základem definic CSR je pět dimenzí, tedy dimenze environmentální, sociální, 

ekonomická, stakeholdeři (zainteresované skupiny) a dobrovolnost. Environmentální dimenze 

staví do popředí ţivotní prostředí, jeho ochranu, čistotu a důraz na něj při podnikatelských 

aktivitách. Základem sociální dimenze je vztah mezi firmou a veřejností, přičemţ zdůrazňuje 

hlavně přispívání k lepší společnosti, a také to, ţe by si firmy měly být vědomi jejich vlivu na 

komunitu a integrovat sociální faktory do svých podnikatelských aktivit. Ekonomická 

dimenze bere v úvahu socio-ekonomické a finanční aspekty podnikatelských aktivit a klade 

do popředí přispívání k ekonomickému rozvoji a ochranu rentability. Do dimenze nazvané 

stakeholdeři spadá interakce se stakeholdery společnosti a také to, jak s nimi společnost 
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zachází. Dobrovolnost spočívá v tom, ţe tyto aktivity nejsou předepsané zákonem a 

společnost k nim přistupuje z principu dobrovolnosti a uznávaných etických hodnot 

(Dahlsrud, 2006). 

Například definice CSR od Evropské komise zní takto: CSR je koncept v němţ 

společnosti dobrovolně integrují sociální a environmentální zájmy do svých podnikatelských 

aktivit a do vzájemného působení na své stakeholdery. Dále je vhodné zmínit definici Světové 

podnikatelské rady pro udrţitelný rozvoj (WBCSD), která říká, ţe CSR je kontinuální 

závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému rozvoji, zatímco budou 

zlepšovat kvalitu ţivota svých zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak jako lokální komunity a 

celé veřejnosti (Dahlsrud, 2006). 

Společenská odpovědnost je pro firmy stále významnějším faktorem, který ovlivňuje 

jejich působení na světovém trhu. Hlavním důvodem je především to, ţe si spotřebitelé 

uvědomují důleţitost dodrţování etických pravidel a zdravého ţivotního prostředí a začínají 

proto klást větší důraz na to, aby produkty, které si kupují, byly v souladu s těmito pravidly a 

neodporovaly jejich přesvědčení. Tento trend je patrný hlavně v evropských státech a Severní 

Americe, kde jsou spotřebitelé ochotni vynaloţit větší výdaje na produkty těch firem, o 

kterých vědí, ţe se chovají společensky odpovědně.  

Integrace společenské odpovědnosti do aktivit firmy má také velice významný vliv na 

image a osobnost značky, neboť zákazníci mohou být motivováni ke koupi produktů od 

sociálně odpovědných značek, protoţe jim to umoţňuje vyjádřit jejich vlastní hodnoty 

(Madrigal, Boush, 2008) a posílit koncepci vlastního „já“. 

Časopis Fortune v roce 2007 zveřejnil seznam 100 nejvíce společensky odpovědných 

firem v celosvětovém měřítku, na jehoţ zpracování spolupracuje s londýnským výzkumným 

týmem mezinárodní organizace AccountAbility a s britskou poradenskou společností 

CSRnetwork. Důleţitým měřítkem je to, v jakém rozsahu společnosti zahrnují společensky 

odpovědné aktivity do způsobu svého podnikání a také to, jak tyto společnosti odpovídají za 

vliv svých aktivit na své stakeholdery. Pořadí společností je stanoveno na základě čtyř 

základních kritérií, přičemţ maximální moţné ohodnocení v součtu všech čtyř těchto 

kategorií je 100. Jedná se o tyto kategorie (Fortune Magazine, 2007): 

 Strategie – zda základní obchodní strategie firmy integruje finanční cíle s cíli 

v oblasti sociální a ţivotního prostředí;  

 Řízení společnosti – zda manaţeři ve vedení společnosti a dozorčí rada berou 

v úvahu záleţitosti týkající se všech jejich stakeholderů při utváření firemní 

strategie a formulaci korporátní politiky;  
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 Závazek – zda se společnost zapojuje do dialogu s lidmi, kteří se zajímají o její 

obchodování, jsou jím ovlivňovány nebo její obchodování sami ovlivňují;  

 Vliv - jaký dopad mají aktivity firmy na znečištění ţivotního prostředí („carbon 

footprint“), jak společnost spolupracovala s jinými společnostmi při zapojení svých 

stakeholderů a také zda společnost byla zapojena do nějakých kontroverzních 

událostí publikovaných v médiích.  

V tabulce č. 13 je zobrazeno 15 mezinárodních společností, které nejlépe uspěly 

v těchto čtyřech kritériích v roce 2007 a které tedy mohou být povaţovány za nejvíce 

společensky odpovědné. 

Tab. 13 Prvních 15 společensky nejodpovědnějších firem v roce 2007. 

Pořadí 2007 Pořadí 2006 Společnost Odpovědnost (0-100)

Pořadí mezi 500 největšími 

světovými firmami

1 2 BP 75,2 4

2 N/A Barclays 68,5 83

3 28 ENI 67,9 26

4 7 HSBC Holdings 67,2 22

5 1 Vodafone 66,3 95

6 3 Royal Dutch Shell 66,0 3

7 11 Peugeot 63,7 68

8 9 HBOS 62,0 58

9 30 Chevron 61,6 7

10 15 DaimlerChrysler 60,1 8

11 N/A Tesco 60,0 55

12 N/A BASF 59,8 81

13 14 General Electric 59,1 11

14 N/A ABN Amro 57,6 67

15 26 ING Group 56,9 13  
Zdroj: Fortune Magazin, 2007. 

3.8.4.1 LOH a společenská odpovědnost 

Pro LOH a FIFA MS je společenská odpovědnost také jednou z velice důleţitých 

oblastí. Hlavními cíli MOV souvisejícími se společenskou odpovědností jsou (International 

Olympic Committee, 2011):  

 podporovat propagaci etiky ve sportu, výchovu mládeţe prostřednictvím sportu a 

zasvětit své úsilí ujištění, ţe ve sportu vítězí fair-play a násilí je zakázáno; 

 spolupracovat s kompetentními veřejnými a soukromými organizacemi a autoritami 

ve snaze podporovat prostřednictvím sportu lidskost, a tím také mír;  

 působit proti jakékoli formě diskriminace ovlivňující olympijské hnutí; 
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 podporovat propagaci ţen ve sportu na všech úrovních a ve všech strukturách za 

účelem implementace principu rovnosti muţů a ţen; 

 bojovat proti dopingu ve sportu; 

 podporovat opatření k ochraně zdraví sportovců; 

 čelit jakémukoli politickému nebo komerčnímu zneuţití sportu nebo sportovců; 

 podporovat úsilí sportovních organizací a veřejných autorit v umoţňování 

společenské a profesionální budoucnosti atletů; 

 podporovat rozvoj sportu pro všechny; 

 podporovat iniciativy propojující sport s kulturou a vzděláním; 

 podporovat zodpovědný zájem o záleţitosti v oblasti ţivotního prostředí, 

podporovat udrţitelný rozvoj ve sportu a vyţadovat, aby se olympijské hry konaly 

v tomto duchu;  

Dalším důkazem jsou např. také olympijské hry v Londýně v roce 2012, které budou 

v mnoha aspektech „zelenými“ hrami. Jejich cílem je sníţení emisí CO2 o 10 tisíc tun, a to 

díky způsobu získávání materiálu a stavbě sportovišť. 50% stavebního materiálu by mělo být 

dovezeno ţelezniční či námořní dopravou, 70% odpadu by mělo být znovu pouţito, 

recyklováno či zkompostováno, 75% nezaměstnaných z dané oblasti by mělo získat práci na 

stavbě, atd. (Justmeans, 2011). 

3.8.4.2 FIFA a společenská odpovědnost 

Hlavní vize FIFA spočívá především v ochraně pravidel fotbalu, v rozvoji fotbalu po 

celém světě a v přinášení naděje méně privilegovaným. Dle FIFA v této vizi spočívá základní 

podstata fair-play a solidarity (FIFA, 2011). 

Dlouhodobě FIFA směřuje ke kontinuálnímu rozvoji hry, zasaţení lidí na celém světě 

a vytvoření lepší budoucnosti prostřednictvím síly a popularity fotbalu. Jedná se tedy o její 

dlouhodobé cíle. Kontinuální rozvoj hry spočívá v soustavném pracování na zlepšování 

fotbalu a jeho globální podpora ve světle jeho jednotnosti a v podpoře výchovných, kulturních 

a humanitárních hodnot. Fotbal zasahuje celý svět prostřednictvím širokého spektra soutěţí, 

které ukazují různé podoby fotbalu. FIFA zastřešuje 208 členských asociací a díky nim se 

snaţí působit téměř na kaţdém místě na světě. V souvislosti s cílem vytvoření lepší 

budoucnosti je nutné zmínit, ţe fotbal není povaţován pouze za globální sport, ale také za 

sjednocující sílu, jejíţ působivost můţe mít významný společenský přínos. FIFA se proto 

snaţí fotbal uţívat také jako prostředek pro společenský a lidský rozvoj, a to především 
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prostřednictvím podpory místních komunit v oblastech míru, zdraví, sociální integrace, 

vzdělání atd. (FIFA, 2011). 

Dalšími velice významnými cíli FIFA související se společenskou odpovědností jsou 

(FIFA, 2011): 

 podpora společenských, výchovných a kulturních hodnot po celém světě; 

 podpora dlouhodobě udrţitelného rozvoje členských asociací a jejich vzájemné 

solidarity; 

 poskytování bezpečného a zdravého pracovní prostředí všem zaměstnancům; 

 zajištění, ţe fotbalové zápasy reflektují nejvyšší společenské hodnoty; 

 odpovědnost za ţivotní prostředí a sniţování negativního vlivu svých aktivit na 

ţivotní prostředí. 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 MĚŘENÍ OSOBNOSTI ZNAČKY 

Měření osobnosti značky hraje velmi důleţitou roli při detailním zkoumání a 

hodnocení osobností jednotlivých značek. Existují různé způsoby a metody měření osobnosti 

značky, které se snaţí o její co nejpřesnější analýzu. Jednou z nejvýznamnějších metod je 

metoda měření osobnosti značky od Jeniffer Aaker (1997), která inspirovala většinu 

provedených výzkumů v této oblasti. 

Měření osobnosti značky je však velmi komplikovanou záleţitostí, protoţe osobnost 

značky lze jen velmi těţko jednotně definovat. Dříve pouţívané metody se snaţily posuzovat 

osobnost značky pomocí modelů zabývajících se analýzou lidské osobnosti. Problémem 

nicméně bylo to, ţe osobnost značky se od lidské osobnosti velmi výrazně liší (Mäder, 2005). 

V současnosti pouţívané metody jiţ berou v úvahu specifické aspekty osobnosti značky a 

snaţí se o její co nejobjektivnější posouzení, coţ hraje velmi důleţitou roli nejen při tvorbě 

marketingové strategie značky, ale i při celkovém strategickém plánování do budoucna. 

4.2 METODA MĚŘENÍ OSOBNOSTI ZNAČKY DLE J. L. AAKER 

Základní myšlenkou J. L. Aaker bylo provést průzkum, který by mohl slouţit jako 

základ pro generalizovatelnou škálu pro měření osobnosti značky. Byla vytvořena skupina 

proměnných, které byly pro zajištění co největší objektivnosti odvozeny ze tří různých zdrojů 

(Aaker, 2003): 

 psychologie osobnosti; 

 jiţ existující proměnné slouţící k měření osobnosti značky; 

 proměnné určené na základě asociací vyvolaných u zákazníků. 

 

Aby byla zajištěna validita a generalizovatelnost této metody, byl jako vzorek pouţit 

soubor respondentů respektující pět hlavních demografických faktorů americké populace tj. 

pohlaví, věk, příjem domácnosti, etnický původ a geografická lokalita. 

Poštou bylo odesláno 1 200 dotazníků s návratností 55%. Respondenti měli za úkol 

ohodnotit na pěti bodové Likertově škále v jakém rozsahu 114 vybraných charakteristik 

popisuje 37 zvolených značek. Byly vybrány především pozitivní charakteristiky, neboť 

značky jsou spojovány převáţně s pozitivními asociacemi (Aaker, 2003). 
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Tato metoda je zaloţena na škále 42 pečlivě zvolených proměnných (osobnostních 

charakteristikách), které jsou rozděleny do pěti zastřešujících dimenzí. Jedná se o následující 

dimenze: upřímnost (sincerity), vzrušení (excitement), kompetence (competence), 

kultivovanost (sophistication) a robustnost (ruggedness). Těchto pět dimenzí vysvětluje 

osobnost značky z 92%. Zbylých 8% je určeno jinými faktory, které však mají zanedbatelný 

význam. Mimo jiné je kaţdá z těchto dimenzí reprezentována několika vybranými indikátory 

(celkem 15), které tuto dimenzi nejlépe vystihují, tedy takovými indikátory, které vykazují 

největší korelaci, co se týče jednotlivých dimenzí. Respondenti jsou tázáni, v jaké míře daná 

charakteristika vystihuje (či nevystihuje) zkoumanou sportovní značku. Struktura osobnosti 

značky je zobrazena na obrázku č. 8 (Aaker, 2003). 

Obr. 8 Struktura osobnosti značky dle J. L. Aaker 

Dimenze VZRUŠENÍ

1.      Přízemní  – věcný (rozvážný); přívětivý k rodině; maloměšťácký 5.      Odvážný – odvážný (riskantní); módní (vkusný); vzrušující

2.      Poctivý – poctivý; upřímný (veřejně přístupný); slušný 6.      Temperamentní  – temperamentní; klidný (vyrovnaný); mladický

3.      Rozumný – rozumný; originální 7.      Nápaditý – nápaditý; jedinečný (osobitý)

4.      Veselý – veselý; cituplný; přívětivý (laskavý) 8.      Aktuální  – aktuální (pokrokový); nezávislý; soudobý (moderní)

14.  V souladu s přírodou - v souladu s přírodou; mužský; západní 9.  Důstojný – důstojný; skvělý; dobře vypadající

15.  Odolný – odolný; nápadný (význačný) 10.  Okouzlující  – okouzlující; ženský; elegantní

11.  Spolehlivý – spolehlivý; pilný; vzbuzující pocit bezpečí

12.  Inteligentní  – inteligentní; technický; týmový duch

13.  Úspěšný – úspěšný; schopný vést lidi; sebevědomý

Dimenze KOMPETENCE

Dimenze KULTIVOVANOST

           OSOBNOST ZNAČKY 

Dimenze UPŘÍMNOST

Dimenze ROBUSTNOST

 
Zdroj: Aaker, J. L., 1997. 

Aby mohlo být prokázáno, ţe tato metoda měření osobnosti značky není závislá ani na 

testovaných značkách a ani na určitém vzorku populace, byl pouţit druhý nezávislý vzorek 

populace a značek. Stále byl dodrţen demografický profil a rozesláno bylo 250 dotazníků 

s návratností 72%. Na rozdíl od původních 114 charakteristik však bylo pouţito jiţ jen 42 

pečlivě zvolených charakteristik a 20 odlišných značek. Výsledky byly podrobeny statistické 

analýze, která potvrdila shodnost a vypovídací hodnotu pěti vytvořených dimenzí z více neţ 

90% (Aaker, 2003). 

Reliabilita této metody byla vyhodnocena dvěma způsoby, prostřednictvím metody 

test-retest a Cronbachova koeficientu alfa. Dle metody test-retest byla průměrná Pearsonova 

korelace mezi prvním a druhým testem s 42 proměnnými 0,80. Korelační koeficient stability 

jednotlivých dimenzí byl následující: upřímnost = 0,75, vzrušení = 0,74, kompetence = 0,76, 

kultivovanost = 0,75 a robustnost = 0,77, čímţ bylo splněno Nunnallyho kritérium testu-
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retestu, které činí 0,70. Cronbachův koeficient alfa měří vnitřní konzistenci metody a pokud je 

větší neţ 0,70, tak je reliabilita povaţována za dobrou. V případě výše zmíněných pěti 

dimenzí činil Cronbachův koeficient alfa: upřímnost = 0,93, vzrušení = 0,95, kompetence = 

0,93, kultivovanost = 0,91 a robustnost = 0,90, a proto lze interní reliabilitu povaţovat za 

velmi dobrou (Aaker, 2003). 

Díky tomu, ţe je tato konstrukce pouţitelná napříč různými produkty, umoţňuje 

vědcům zabývajícím se teorií osobnosti značky porozumět symbolickému vyuţití značek ze 

všeobecného hlediska a poskytuje tak moţnost teoretického proniknutí do problematiky, kdy 

a proč zákazníci kupují značky pro účely sebevyjádření (Aaker, 2003). 

Aby bylo moţné definovat jednotlivé dimenze, je nezbytné vyhodnotit všech 42 

charakteristik samostatně a na základě získaných výsledků můţeme odvodit hodnoty těchto 

dimenzí. Základní myšlenkou tedy není zkoumat rozdíly v tom, jak různí lidé reagují na 

jednotlivé značky, ale identifikovat dimenze osobnosti značky tak, jak je vnímají respondenti 

jako celek (Aaker, 2003). Proto byla pro posouzení jednotlivých charakteristik osobnosti 

značky pouţita Likertova škála namísto sémantického diferenciálu. Důleţité je totiţ zjistit, do 

jaké míry je moţné popsat danou značku určitou lidskou vlastností a nikoli, zda jsou značky 

spojovány s negativními či pozitivními osobnostními charakteristikami. 

Tento způsob měření osobnosti značky lze provádět i na vzorku určité části populace, 

coţ bylo ověřeno pomocí faktorové analýzy provedené na čtyřech odlišných souborech 

respondentů (ţeny, muţi, mladší a starší generace). Tato analýza prokázala podobnost 

výsledků všech čtyř hlavních souborů jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska 

(Aaker, 2003). 

4.2.1 Kritizované oblasti této metody 

Jednou ze skutečností, která je v souvislosti s touto metodou kritizována, je příliš 

obecná definice osobnosti značky, která zahrnuje i některé jiné charakteristiky (např. věk a 

pohlaví) kromě charakteristik osobnosti. To způsobuje problémy ve validitě konstruktu a 

způsobuje určitou nejistotu v definování toho, co vlastně bylo měřeno, zda vnímaná osobnost 

značky anebo vnímané vlastnosti uţivatele této značky (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

 Další kritika se týká negeneralizovatelnosti struktury faktorů (dimenzí) pro analýzu na 

úrovni respondentů (pro určitou značku nebo v rámci určité kategorie produktů). J. L. Aaker 

provedla všechny analýzy prostřednictvím dat nashromáţděných od respondentů a odstranila 

veškerou odchylku uvnitř značek, coţ vedlo k tomu, ţe výsledky faktorové analýzy jsou 

zaloţeny pouze na odchylce mezi značkami. Z tohoto důvodu se tato metoda nedá povaţovat 
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za generalizovatelnou v situacích, kdy je vyţadována analýza na samostatné úrovni značky 

anebo v situacích, kdy jsou spotřebitelé součástí diferenciace (Geuens, Weijters, De Wulf, 

2009). 

Dalším nedostatkem této metody je nemoţnost její jednotné aplikovatelnosti v různých 

kulturách. Bylo například zjištěno, ţe pouze tři z pěti faktorů (dimenzí) byly relevantní ve 

Španělsku, kde kompetence a robustnost byly nahrazeny vášnivostí a pokojností, a čtyři 

v Japonsku, kde robustnost byla opět nahrazena pokojností. Tento nedostatek vedl mnoho 

vědců k vytvoření specifické škály charakteristik pro různé země (Geuens, Weijters, De Wulf, 

2009). 

4.3 NOVÁ METODA MĚŘENÍ OSOBNOSTI ZNAČKY DLE 

GEUENSE, WEIJTERSE A DE WULFA 

Cílem této metody bylo vytvoření škály pro měření osobnosti značky zaloţené na 

přesné definici osobnosti značky, která neobsahuje charakteristiky, které se k osobnosti 

nevztahují. Tato škála by měla být krátká a jednoduchá na zpracování (Geuens, Weijters, De 

Wulf, 2009). 

Dalším cílem bylo stanovit generalizovatelnost této škály v rámci vědeckých účelů a 

jednotlivých zemí a také stanovit reliabilitu a validu škály prostřednictvím test-retest korelace 

a prostřednictvím zjištění vztahu mezi postojem ke značce a dimenzemi osobnosti značky pro 

odlišné skupiny spotřebitelů. 

4.3.1 Definice osobnosti značky 

Protoţe cílem této metody je vytvořit škálu, která je zaloţená pouze na osobnostních 

charakteristikách a která vylučuje funkční znaky, demografické charakteristiky, obraz 

uţivatele, vzhled uţivatele, atd. (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009), byla pro tyto účely 

převzata definice Azoulaye a Kapferera, která definuje osobnost značky jako soubor lidských 

vlastností, které jsou pro značky pouţitelné a významné (Azoulay, Kapferer, 2003). 

4.3.2 Výběr osobnostních charakteristik 

Nejprve byl vytvořen rozsáhlý seznam moţných osobnostních charakteristik, který 

obsahoval také charakteristiky ze škály J. L. Aaker a charakteristiky určené k měření lidské 

osobnosti. Dále byly vytvořeny dvě skupiny odborníků, které prostřednictvím brainstormingu 

označily další vhodné osobnostní charakteristiky. První skupina byla sloţena z osmi mladých 

vědců z oblasti marketingu a druhá skupina z deseti absolventů oboru marketing a 
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management. Výsledkem bylo vytvoření seznamu obsahujícího 244 charakteristik (Geuens, 

Weijters, De Wulf, 2009). 

V dalším kroku byl tento seznam poskytnut osmi marketingovým odborníkům, jejichţ 

úkolem bylo vyloučit charakteristiky, které povaţovali za nevhodné pro značky. Výsledkem 

tohoto procesu byl seznam 108 charakteristik. Tento seznam byl poté přezkoumán 20 vědci 

z oblasti marketingu, kteří vytvořili seznam 40 charakteristik. Největší rozdíl od lidské 

osobnosti spočívá ve faktoru emocionální stability, protoţe odborníci povaţovali většinu 

nejtypičtějších charakteristik pro tuto dimenzi za nevhodné pro popis osobnosti značky. Proto 

je tato dimenze osobnosti značky ovlivněna emocionálnějším směrem (Geuens, Weijters, De 

Wulf, 2009). 

4.3.3 Pre-test 

V další fázi výzkumu byl proveden pre-test, v jehoţ rámci bylo testováno dvacet 

značek, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé nákupní motivy. Soubor 

respondentů se skládal z 1 235 respondentů (návratnost 41,7%), 49% tvořily ţeny a 41,8% 

bylo mladších 35 let, zatímco 58,2% bylo ve věku 35 aţ 65 let. 51,4% respondentů mělo 

vysokoškolské vzdělání. Kaţdý respondent hodnotil jednu ze značek pomocí 40 členné škály 

charakteristik, a to prostřednictvím sedmi bodové Likertovy škály (1 = vůbec nevystihuje 

značku, 7 = plně vystihuje značku). Výsledkem bylo přibliţně 60 pozorování na jednu značku 

(Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Výsledkem analýzy na úrovni respondentů bylo vytvoření pěti faktorového řešení, 

které vysvětlovalo 59,63% rozptylu. Tyto faktory jsou shodné s „Big Five“ lidské osobnosti a 

jedná se o extroverzi, svědomitost, přívětivost, emocionální stabilitu a otevřenost. Všechny 

charakteristiky, jejichţ korelace vůči danému faktoru byla niţší neţ 0,60 anebo jejichţ 

korelace s dalším z faktorů byla větší neţ 0,35, byly vyřazeny. Výsledkem bylo vytvoření 25 

členné škály: 7 charakteristik v rámci extroverze (Extraversion), 10 v rámci svědomitosti 

(Conscientiousness), 3 v rámci přívětivosti (Agreeableness), 3 v rámci emocionální stability 

(Emotional stability) a 2 v rámci otevřenosti (Openness) (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Na základě výsledků této analýzy došlo ke zváţení nadbytečnosti některých 

charakteristik, a to na základě jejich korelace a slovního významu. Jejich vyřazením však 

nesmělo dojít ke změně rozsahu a významu dimenze. Tato kritéria splnily dvě charakteristiky 

v rámci extroverze a pět charakteristik v rámci svědomitosti. Následně tedy byla sestavena 

škála 18 charakteristik. Na základě faktorové analýzy bylo zjištěno, ţe toto pěti faktorové 

řešení vysvětluje 67% rozptylu a reliabilita kaţdé z dimenzí byla následující: Cronbachovo 
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alfa bylo pro extroverzi 0,830, pro svědomitost 0,848, pro přívětivost 0,743, pro emocionální 

stabilitu 0,743 a pro otevřenost 0,616. Jako další krok následovalo provedení potvrzující 

faktorové analýzy, při níţ byl vzorek náhodně rozdělen na dva – pre-test 1 a pre-test 2. 

Vyhodnocení výsledků potvrdilo vhodnost pěti faktorového řešení (χ
2
 (125) = 461,490 a 

413,594, CFI = 0,927 a 0,930, TLI = 0,910 a 0,914 a RMSEA = 0,66 a 0,61; hladina 

významnosti 0,001). Reliabilita pro kaţdý z pěti faktorů se pohybovala pro pre-test 1 mezi 

0,77 a 0,86 a pro pre-test 2 mezi 0,66 a 0,84 (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

4.3.4 Ověření platnosti pěti faktorů (dimenzí) 

Pro ověření platnosti tohoto pěti faktorového modelu bylo pouţito 193 různých 

značek, jak národních, tak i mezinárodních, které spadají do různých kategorií. Základním 

úkolem tohoto kroku bylo zjistit, zda je 18 členná škála generalizovatelná pro vědecké účely. 

Faktorová struktura škály byla ověřena v rámci (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009): 

 souhrnných dat pro všechny značky;  

 dat na úrovni respondentů pro několik značek ve stejné kategorii; 

 dat na úrovni respondentů pro jednu značku. 

Velikost vzorku pro online dotazování byla 12 789 Belgičanů (návratnost 19,2%) 

v podobném sloţení jako u pre-testu. Na základě toho bylo získáno přibliţně 60 pozorování 

pro kaţdou ze značek kromě šesti, u kterých bylo získáno asi 200 pozorování. K měření byla 

opět pouţita sedmi bodová Likertova škála (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Vzorek byl opět náhodně rozdělen do dvou skupin: Conclusive 1 a Conclusive 2. Byla 

provedena analýza na úrovni značek a Conclusive 1 byl pouţit k další redukci charakteristik 

škály, přičemţ Conclusive 2 byl určen k ověření platnosti zredukované škály (Geuens, 

Weijters, De Wulf, 2009). 

Z dimenze svědomitost byly vyřazeny další 2 charakteristiky a název dimenze byl 

změněn na Odpovědnost (Responsibility). Součástí této dimenze tedy zůstaly tři 

charakteristiky: realistický/přízemní (down-to-earth), stabilní (stable) a odpovědný 

(responsible). Dimenze extroverze byla pojmenována Aktivita (Activity) a po vyloučení dvou 

charakteristik je tato dimenze také sloţena pouze ze tří charakteristik: aktivní (active), 

dynamický (dynamic) a inovativní (innovative). Dimenze přívětivost byla nově označena jako 

Agresivita (Aggressivness). Po vyřazení jedné charakteristiky se tato dimenze skládá ze dvou 

charakteristik, a to z charakteristik agresivní (aggressive) a odváţný (bold). Dimenze 

Emocionální stabilita zůstala pod stejným názvem a po vyřazení jedné z charakteristik zde 

také zůstaly dvě charakteristiky: romantický (romantic) a citový (sentimental). Dimenze 
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Otevřenost zůstala beze změny se dvěma charakteristikami: běţný (ordinary) a přirozený 

(simple), avšak její název se změnil na Jednoduchost (Simplicity) (Geuens, Weijters, De 

Wulf, 2009). 

4.3.5 Reliabilita a validita 

Výsledkem je tedy vytvoření 12 členné škály, která je jak reliabilní, tak i validní.  

Obsahovou validitu lze charakterizovat jako stupeň, do jakého je daný dotazník svým 

obsahem věcně relevantní k danému účelu testování. V praxi se obsahová validita dotazníku 

určuje pomocí jeho obsahové analýzy, a to prostřednictvím posouzení od jednoho nebo od 

skupiny expertů (Blahuš, Měkota, 1983). 

Reliabilita neboli spolehlivost dotazníku je důsledek poţadavku, aby dotazník měřil 

dostatečně přesně, tedy abychom při opakovaném měření získali přibliţně shodné výsledky 

(Blahuš, 1976). Cronbachův koeficient alfa měří vnitřní konzistenci metody a pokud je větší 

neţ 0,70, tak je reliabilita povaţována za dobrou. Cronbachův koeficient alfa pro kaţdou 

z dimenzí činí: Odpovědnost 0,95, Aktivita 0,95, Agresivita 0,93, Jednoduchost 0,95 a 

Emocionální stabilita 0,79. Díky ověření reliability této metody lze jednoznačně říci, ţe můţe 

být pouţívána pro různé produktové kategorie, pro značky spadající do určité produktové 

kategorie a také pro samostatné značky (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009).   

Specifickou reliabilitu zjistíme opakovaným měřením (test-retest reliabilita), která 

jsou oddělena určitým časovým intervalem (z důvodu časové spolehlivosti), ale měly by být 

zachovány stejné podmínky. Z prvního testování odhadujeme výsledky druhého testování 

(test-retest korelace) (Blahuš, 1988; 1996). 

4.3.6 Test – retest reliabilita pěti dimenzí 

Protoţe osobnost značky je stabilní v čase, byla reliabilita škály ověřena po jednom 

roce prostřednictvím test–retest korelace pěti dimenzí pro 84 značek z původních 193. 

Jednalo se o nezávislý vzorek 4 500 respondentů se stejnými demografickými 

charakteristikami. Nová 12 členná škála prokázala vysokou stabilitu, protoţe korelace mezi 

jednotlivými měřeními vzdálenými od sebe jeden rok byla pro Odpovědnost 0,90, pro 

Aktivitu 0,85, pro Agresivitu 0,84, pro Jednoduchost 0,93 a pro Emocionální stabilitu 0,90 

(Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 
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4.3.7 Interkulturální ověření platnosti této metody 

4.3.7.1   Pro USA 

Tato metoda byla dále ověřena v USA, kde 401 respondentů (návratnost 2,8%) 

s podobnými demografickými charakteristikami jako u předchozích vzorků hodnotilo 20 

značek pomocí 12 členné škály charakteristik prostřednictvím sedmi bodové Likertovy škály. 

Kaţdý z respondentů hodnotil tři značky, a proto bylo dosaţeno 60 pozorování pro kaţdou ze 

značek (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Na základě výsledků lze konstatovat, ţe byla ověřena interkulturální platnost této 

metody (χ
2 

= 482,878, df = 44, TLI = 0,903, CFI = 0,935, RMSEA = 0,091; hladina 

významnosti 0,001). Reliabilita činila pro Odpovědnost 0,80, pro Aktivitu 0,87, pro 

Agresivitu 0,70, pro Jednoduchost 0,70 a pro Emocionální stabilitu 0,78. Tato metoda je proto 

generalizovatelná také pro anglický jazyk (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

4.3.7.2   Pro devět evropských zemí 

V tomto dílčím výzkumu byli respondenti z devíti evropských zemí, konkrétně 

z Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Polska, Rumunska, Španělska, Švýcarska a Turecka 

poţádáni, aby ohodnotili značku Coca-Cola na sedmi bodové Likertově škále, opět 

prostřednictvím 12 členné škály. Pro překlad 12 charakteristik do kaţdého z jazyků bylo 

vyuţito sluţeb specializovaných překladatelů a byla pouţita také metoda zpětného překladu 

(Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Všechny analýzy byly provedeny na úrovni respondentů. Nejprve byla prostřednictvím 

víceskupinové analýzy testována neměnnost modelu při pouţití v devíti různých zemích. 

Výsledky indikují vhodnost tohoto pěti faktorového modelu pro všech devět zemí 

(χ
2 

=1095,5, df = 396, TLI = 0,936, CFI = 0,957, RMSEA = 0,028), a to i pro kaţdou zemi 

zvlášť, kde reliabilita kaţdé z dimenzí vţdy převyšovala hodnotu 0,60. Jedinou výjimkou je 

dimenze agresivita v Německu, jejíţ reliabilita činila pouze 0,55 (Geuens, Weijters, De Wulf, 

2009). 

Dále bylo také zjištěno, ţe nejvýznamnějším zdrojem odchylek je jedinec, coţ 

indikuje, ţe škála můţe být pouţívána také k rozlišení spotřebitelů v závislosti na tom, jak 

ohodnotili osobnost značky (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 
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4.3.8 Měření osobnosti sportovní značky v ČR 

Měření osobnosti sportovních značek je v České republice velice aktuálním tématem a 

z praktického hlediska velice významným inovačním prvkem. Metoda měření osobnosti 

značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa nebyla do českých podmínek ještě 

implementována a její aplikace v marketingovém výzkumu proto můţe přinést významné 

poznatky pro jednotlivé sportovní značky. Platnost této metody byla ověřena také pro devět 

evropských států (tj. Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španělsko, 

Švýcarsko a Turecko) a pro USA. Tímto byla ověřena generalizovatelnost této metody napříč 

různými státy a lze ji tedy pouţít pro jakoukoli zemi, tedy i Českou republiku. 

Aplikace nové metody pro měření osobnosti sportovních značek v České republice, 

která se skládá z proměnných znázorněných na obrázku č. 9, proto můţe pro tyto značky 

představovat důleţitý nástroj pro tvorbu marketingových strategií. 

Obr. 9 Nová struktura osobnosti značky 

Dimenze ODPOVĚDNOST Dimenze EMOCIONÁLNÍ STABILITA 
1. realistický/přízemní 4. romantický

2. stabilní 5. citový

3. odpovědný

Dimenze JEDNODUCHOST Dimenze AGRESIVITA Dimenze AKTIVITA 
12. běžný 10. agresivní 7. aktivní

13. přirozený 11. odvážný 8. dynamický

9. inovativní

OSOBNOST  ZNAČKY 

 
Zdroj: Geuens M., Weijters B., De Wulf K., 2009.  

Z porovnání jednotlivých atributů, které obě dvě výše analyzované metody zahrnují 

(tedy metoda dle J. L. Aaker a metoda dle Geuense, Weijterse a De Wulfa), je patrné, ţe 

shoda nastala pouze v charakteristikách realistický/přízemní, citový a odváţný. Zbylé 

charakteristiky, konkrétně stabilní, odpovědný, romantický, běţný, přirozený, agresivní, 

aktivní, dynamický a inovativní, představují nové charakteristiky pro měření osobnosti 

značky, v čemţ také spočívá inovativní potenciál této nové metody, která byla pouţita pro 

účely tohoto výzkumu. 

4.4 PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Definice marketingového výzkumu podle Foreta a Stávkové (2003, p. 13) zní: 

„Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou relevantní pro 
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marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům.“ Mimo 

jiné poskytuje marketingový výzkum informace napomáhající manaţerům rozpoznávat a 

reagovat na marketingové příleţitosti a hrozby (Foret, Stávková, 2003).   

4.4.1 Cíle marketingového výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu je identifikace přání, potřeb a očekávání zákazníků a 

také zjišťování jejich spokojenosti (Foret, Stávková, 2003) a postojů. Jedná se tedy o formu 

poznávání zákazníků zaměřenou na identifikaci cílového segmentu zákazníků, jejich 

ţivotních podmínek, ţivotního stylu, hodnotové orientace, chování a rozhodování a také 

prostřednictvím jakých médií je moţné je nejlépe ovlivnit (Foret, Stávková, 2003). 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je na základě výsledků kvantitativního 

marketingového výzkumu, který je zaloţen na metodě měření osobnosti značky dle Geuense, 

Weijterse a De Wulfa, identifikovat osobnost značek LOH a FIFA MS. Kaţdý z respondentů 

byl tedy dotázán, ţe pokud by daná událost byla osobou, jaké charakteristiky by podle jeho 

názoru měla. Svůj postoj měli vyjádřit na sedmi bodové škále označením moţnosti, která 

jejich postoj nejlépe vyjadřuje. V úvodu byli respondenti upozorněni, ţe je velmi důleţité, aby 

vyplnili všechny kladené otázky a ţe neexistují „špatné“ odpovědi, tzn., ţe záleţí pouze na 

jejich vlastním názoru. Jednotlivé části dotazníku byly doplněny logem dané sportovní 

události, které umoţňuje lepší orientaci a slouţí také jako stimul pro respondenty. 

4.4.2 Metody marketingového výzkumu 

Základní rozlišení marketingového výzkumu je na primární a sekundární, jejichţ 

hlavní rozdíl spočívá ve způsobu sběru dat. Primární výzkum zahrnuje vlastní zjištění hodnot 

vlastností u samostatných jednotek, tedy tzv. sběr informací v terénu. Sekundární 

marketingový výzkum tedy naproti tomu znamená další vyuţití dat, která jiţ dříve někdo 

shromáţdil a zpracoval jako primární výzkum pro jiné cíle a jiné zadavatele (Foret, Stávková, 

2003). 

Primární marketingový výzkum prováděný v terénu se dále člení na kvantitativní a 

kvalitativní. Kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlejší soubory stovek a tisíc respondentů, 

chtějí postihnout velký a reprezentativní vzorek. Snaţí se zachytit názory a chování lidí co 

nejvíce standardizovaně a pomocí statistických postupů. Kvantitativní výzkumy jsou finančně 

i časově náročnější, ale zpravidla přinášejí reprezentativní a přehledné výsledky. Mezi 

základní metody kvantitativního výzkumu patří osobní rozhovory, pozorování, experiment a 

písemné dotazování. Kvalitativní výzkum se oproti kvantitativnímu zaměřuje na uţší soubor 
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respondentů a jeho výsledky proto není moţné zobecnit na celou populaci. Umoţňuje však 

poznat motivy chování lidí a vysvětlit příčiny takového chování (Foret, Stávková, 2003). 

4.4.2.1  Metoda písemného dotazování  

Pro účely tohoto výzkumu byla pouţita technika dotazování, tedy metoda 

kvantitativního výzkumu. Hlavní výhody písemného dotazování spočívají v tom, ţe 

nepřichází v úvahu moţnost ovlivnění dotazovaného tazatelem a jeho nepřítomnost také můţe 

vést k větší upřímnosti odpovědí na kladené otázky. Dotazovaný můţe věnovat zodpovězení 

otázek více času a výběr můţe být uskutečněn ze souboru o vysokém územním rozloţení. 

Z finančního hlediska vyţaduje tato technika marketingového výzkumu relativně niţší 

náklady (Zbořil, 1998). 

Písemné dotazování má ale také určité nevýhody, které je nutné si uvědomit. Jednou 

z hlavních nevýhod je to, ţe šetření probíhá většinou delší dobu, protoţe je nutné čekat na 

vrácení potřebného mnoţství dotazníků. Pokud skladba vrácených dotazníků nekoresponduje 

se strukturou základního souboru, můţe tím dojít k narušení reprezentativnosti výběru. Další 

nevýhodou je omezená moţnost formulace otázek, s čímţ souvisí také to, ţe nelze 

kontrolovat, jak respondent otázkám porozuměl (Zbořil, 1998). 

Velmi důleţité je zvolit správnou formulaci otázek a odpovědí. Otázky pouţité 

v tomto výzkumu jsou vyjádřeny pouze jednou charakteristikou, kterou mají respondenti za 

úkol přiřadit k dané sportovní události, tedy vyznačit na škále, jak daná charakteristika tuto 

sportovní událost vystihuje (viz obrázek č. 10). Velký důraz byl kladen na to, aby v otázkách 

nebyla pouţita víceznačná slova a aby otázky vystihovaly zamýšlený význam. 

Obr. 10 Struktura dotazníku použitého pro účely tohoto výzkumu 

Zdroj: vlastní zobrazení. 
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4.4.2.2  Škálování 

 Škálování je nejvhodnějším nástrojem pro měření názorů a postojů. U hodnotící 

škály, která byla pouţita pro zjištění osobnosti značky daných sportovních událostí, se po 

respondentovi ţádá, aby vyjádřil svůj postoj k objektu zaznamenáním určité pozice na 

stupnici, která zrcadlí řadu moţných pohledů na hodnocený předmět. Byl pouţit lichý počet 

kategorií, coţ umoţňuje respondentovi být indiferentní (Foret, Stávková, 2003).  

Nejvhodnější způsob identifikace osobnosti značek vybraných sportovních událostí je pouţití 

tzv. Likertovy škály, kde se od respondenta vyţaduje, aby vyjádřil stupeň souhlasu či 

nesouhlasu, který se týká určitého postoje k objektu (Berekoven, Ecker, Ellenrieder, 2004). 

Kaţdý výrok se přitom vztahuje k nějakému aspektu zkoumaného objektu. Odpovědím na 

jednotlivé výroky jsou přiřazeny numerické hodnoty (Zbořil, 1998), a to od hodnoty „1“ pro 

velmi nepříznivou odpověď po hodnotu „7“ pro velmi příznivou odpověď. 

Velice pozitivním aspektem škálování je to, ţe získaná data lze podrobit statistické 

analýze, protoţe kaţdému bodu na škále je moţné připsat numerickou hodnotu. Díky tomu se 

tato data dají velmi efektivně zpracovat. Na druhou stranu však intervaly škál nemusí přesně 

odráţet odpovědi respondentů, protoţe ti mohou rozlišovat podle jiných, subjektivních 

intervalů a také mohou charakteristiky pouţívané ve škálách chápat rozdílně (Zbořil, 1998). 

4.4.3 Volba vzorku 

Základem správné volby vzorku je vymezení základní jednotky, která je nositelem 

vlastností, které jsou předmětem šetření. Soubor všech těchto jednotek se nazývá základní 

soubor. Je-li výzkum proveden pomocí celého základního souboru, jedná se o tzv. 

vyčerpávající šetření. U velkých základních souborů je však tato metoda finančně i časově 

velice náročná, a proto je vhodnější pouţít šetření nevyčerpávající. Vypočtené charakteristiky 

se vztahují pouze k výběrovému vzorku, a proto je nutné dodatečně provést jejich zobecnění 

na celý základní soubor (Foret, Stávková, 2003). 

Při pouţití výběrového nevyčerpávajícího šetření lze pouţít dva druhy výběru vzorku, 

pravděpodobnostní výběr či záměrný výběr. Základní rozdíl spočívá v tom, kdo nebo co o 

výběru jednotky rozhoduje. U pravděpodobnostního výběru rozhoduje náhoda, zatímco u 

záměrného výběru vybírající. Záměrný výběr dále dělíme na kvótní a typologický. Kvótní 

výběr spočívá v tom, ţe se na základě znalosti struktury základního souboru, snaţíme vytvořit 

jeho dokonalou zmenšeninu. Typologický výběr se pouţívá pro analýzu jednotlivých 

segmentů, neboť se zaměřuje na analýzu typických představitelů některých skupin 

obyvatelstva. V rámci typologického výběru můţeme zvolit stálý soubor respondentů (tzv. 
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panel), výběr vhodné příleţitosti (snadno dosaţitelný vzorek) anebo výběr vhodného úsudku 

(vzorek, u kterého je dle úsudku výzkumníka dobrá vyhlídka na přesnou informaci) (Foret, 

Stávková, 2003). 

Velmi důleţité je také správně zvolit velikost souboru tak, aby byl tento vzorek 

dostatečně reprezentativní. Velikost souboru je zpravidla závislá na několika 

charakteristikách, zejména se jedná o variabilitu zkoumaného znaku (vyjádřena směrodatnou 

odchylkou) a o zvolenou pravděpodobnost (interval spolehlivosti) (Foret, Stávková, 2003). 

Pro účely tohoto výzkumu byl pouţit kvótní výběr praţské populace o velikosti více 

neţ 300 respondentů, který však plně nesplňuje kvóty pro reprezentativní vzorek praţské 

populace uvedené níţe. Diskrepance spočívá především ve věku respondentů a částečně také 

ve vzdělání respondentů. Kvóta pro pohlaví respondentů byla dodrţena. 

4.4.3.1 Kvóty pro reprezentativní vzorek pražské populace 

Sloţení reprezentativního vzorku praţské populace pro obyvatele starší 18 let je 

následující: 

 pohlaví:  muţi - 47,5% 

ţeny - 52,5% 

 věk: 18-29 let - 20,7% 

30-44 let - 27,2% 

45-59 let - 25,1% 

60 a více let - 27,0% 

 vzdělání: základní (včetně středoškolského bez maturity) – 38,4% 

středoškolské (včetně VOŠ) – 40,3% 

vysokoškolské – 21,3% 

4.4.4 Organizace sběru dat 

Sběr dat je důleţité si promyslet především z věcného, časového a prostorového 

hlediska (Foret, Stávková, 2003). Dále je také důleţité pečlivě zváţit způsob sběru dat, aby 

byla zaručena co největší návratnost dotazníků.  

Tento výzkum byl proveden na konci roku 2010 a počátkem roku 2011 na vzorku 

praţské populace. 87% dotazníků bylo zodpovězeno formou písemného dotazování a 13% 

formou elektronického dotazování, neboť tento dotazník byl zveřejněn na internetových 

stránkách vyplnto.cz. 
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4.4.5 Zpracování výsledků výzkumu a interpretace získaných dat 

Metody zpracování získaných dat se liší jak dle účelu šetření, tak i dle charakteru 

získaných dat. V zásadě znaky dělíme na slovní a číselné (pořadové, měřitelné). Pro snadnější 

zpracování slovních údajů je vhodné pouţít techniku kategorizace slovních znaků, která 

spočívá v rozdělení na alternativy. Dalším krokem je kódování těchto znaků přiřazením 

určitého číselného indexu kaţdé otázce a kaţdé alternativě odpovědi. Důsledkem toho je 

rychlejší a přehlednější zpracování a uchování údajů (Foret, Stávková, 2003). 

Interpretace dat spočívá zejména v tzv. třídění, tj. uspořádání získaných hodnot, jehoţ 

úkolem je zjistit, kolik dotazovaných ze sledovaného souboru má zkoumaný znak anebo je 

nositelem té či oné alternativy (Foret, Stávková, 2003).  

Základem pouţitého dotazníku jsou slovní znaky, kategorizované pomocí sedmi 

alternativ – plně vystihuje, vystihuje velice dobře, spíše vystihuje, částečně ano částečně ne, 

spíše nevystihuje, téměř nevystihuje, vůbec nevystihuje. Ke kódování je pouţita sedmi 

bodová škála, kde hodnota 1 je přiřazena alternativě vůbec nevystihuje, zatímco hodnotou 7 je 

vyjádřen naprostý souhlas. Interpretace dat spočívá v pouţití statických veličin popisujících 

dané charakteristiky, konkrétně se jedná o průměr, modus, směrodatnou odchylku a šikmost. 

4.4.5.1 Vyhodnocení pomocí statistických veličin 

Výsledky dotazování byly podrobeny detailní statistické analýze, při níţ došlo 

k vyhodnocení kaţdé ze 12 charakteristik, které tvoří základní dimenze osobnosti značky. 

Pomocí přiřazení rozdílných numerických hodnot (od 1 do 7) jednotlivým slovním znakům 

škály je moţné provést analýzu souboru těchto numerických hodnot individuálně pro kaţdou 

charakteristiku a také zpětně interpretovat numerické výsledky pomocí slovní proměnné. Jako 

základní ukazatel byl kromě aritmetického průměru zvolen také modus, protoţe má v tomto 

případě podstatnou vypovídací hodnotu. Jako modus označujeme takovou hodnotu, která se 

ve statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (Cyhelský, Kahounová, Hindls, 2001) a ne vţdy 

je tedy jeho hodnota shodná s aritmetickým průměrem. Jejich vypovídací hodnota je u 

jednotlivých charakteristik různá a záleţí na jednotlivých hodnotách přiřazených numerických 

hodnot v rámci dané charakteristiky, a proto je jejich správné pouţití důleţité ověřit pomocí 

relativní četnosti jednotlivých numerických hodnot souboru (popř. šikmosti) a jejich 

směrodatnou odchylkou. Rozdíl těchto dvou ukazatelů je tím větší, čím je rozdělení četností 

asymetričtější.  

Účelem tohoto výzkumu je zjistit, jak většina respondentů vnímá osobnost značky 

daných sportovních událostí, a proto je modus vhodnou doplňkovou charakteristikou, hlavně 
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v případě velké relativní četnosti jednoho znaku v rámci dané charakteristiky. V případě, ţe 

máme v souboru dva a více znaků se srovnatelnou relativní četností, je vhodnější posuzovat 

danou charakteristiku pomocí průměru s přihlédnutím na hodnotu nejčetnějších znaků. 

Rozdělení četností hodnot daného souboru je v koncentrované podobě moţné vyjádřit pomocí 

míry šikmosti (popř. i míry špičatosti). Míra šikmosti je mírou asymetrie souboru a je 

zaloţena na srovnání stupně koncentrace malých hodnot sledovaného statistického znaku se 

stupněm koncentrace velkých hodnot tohoto znaku. Rozdělení můţe být (Cyhelský, 

Kahounová, Hindls, 2001): 

 Symetrické: stejný stupeň hustoty malých a velkých hodnot; 

 Zešikmené: kladně nebo záporně: 

- kladně – větší stupeň koncentrace malých hodnot ve srovnání s hustotou 

velkých hodnot (příslušné míry šikmosti vycházejí jako kladná čísla); 

- záporně – větší stupeň koncentrace velkých hodnot ve srovnání s hustotou 

malých hodnot (příslušné míry šikmosti vycházejí záporně). 

 

Další významnou statistickou veličinou je, jak jiţ bylo dříve zmíněno, směrodatná 

odchylka, která vypovídá o tom, jak se navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných 

čísel. Jedná se o jednu z nejčastěji pouţívaných měr statistické disperze a představuje kladnou 

druhou odmocninu z rozptylu, coţ je kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich 

aritmetického průměru. Čím je tento ukazatel menší, tím jsou si prvky souboru navzájem 

podobnější a naopak vysoká hodnota poukazuje na velké vzájemné odlišnosti prvků 

statistického souboru (Cyhelský, Kahounová, Hindls, 2001). Při aplikaci na tento výzkum se 

hodnoty směrodatné odchylky pohybují mezi 1 a 1,5. Pokud je zjištěná hodnota větší neţ 1,3, 

jedná se o ukazatel poměrně značné nesourodosti souboru, coţ poukazuje na nejednotnost 

názorů respondentů. 
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4.5 VĚDECKÁ OTÁZKA 

Vědecká otázka zní: Jakou roli hraje osobnost značky a její další komponenty, a to jak 

individuálně, tak i prostřednictvím vzájemné interakce, při budování identity a image značky 

velkých sportovní událostí. 

4.6 HYPOTÉZY 

1. Osobnost značky LOH je respondenty vnímána velice pozitivně, tzn., ţe dimenze 

Odpovědnost, Aktivita a Jednoduchost osobnosti značky LOH budou označeny za 

vystihující osobnost této značky.  

 

 

2. V případě osobnosti značky FIFA MS lze předpokládat, ţe bude vystihována 

dimenzí Aktivita a ţe dimenze Odpovědnost, Emocionální stabilita a Jednoduchost 

nebudou vnímány jako vystihující osobnost této značky. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A INTERPRETACE 

ZÍSKANÝCH DAT 

Tento výzkum, jehoţ hlavním cílem bylo identifikovat osobnost značek LOH a FIFA 

MS, byl realizován na konci roku 2010 a počátkem roku 2011. Většina dotazníků, tj. 87%, 

byla zodpovězena formou písemného dotazování a zbylá část formou elektronického 

dotazování, neboť tento dotazník byl zveřejněn také na internetových stránkách vyplnto.cz. 

Co se týče zastoupení respondentů z hlediska pohlaví, tak 46,5% respondentů bylo muţského 

pohlaví a 53,5% pohlaví ţenského. Toto procentuální rozloţení respondentů z hlediska 

pohlaví odpovídá s rozdílem 1% kvótě pro reprezentativní vzorek praţské populace.   

Graf 5 Pohlaví respondentů 

46,5%

53,5%

Pohlaví respondentů

Muži Ženy

 
Zdroj: vlastní zobrazení. 

Sloţení souboru respondentů z hlediska věku je zobrazeno na grafu č. 6. Nejčetněji je 

zastoupena skupina respondentů ve věku 18 – 29 let, jejíţ zastoupení činí 64,7%. Skupina 

respondentů ve věku 30 – 44 let je zastoupena z 15,1%, skupina respondentů ve věku 45 – 59 

let ze 14,4% a skupina respondentů starších 60 let z 5,8%. Toto procentuální rozloţení 

neodpovídá kvótě pro reprezentativní vzorek praţské populace, neboť zastoupení skupiny 

respondentů ve věku 18 – 29 let je příliš vysoké. 
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Graf 6 Věk respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Co se týče vzdělání respondentů, má jejich většina středoškolské vzdělání a 

procentuálně činí zastoupení této skupiny respondentů 53,8%. Zastoupení respondentů 

s vysokoškolským vzděláním je také poměrně vysoké, a to 41,3%. Nejméně respondentů má 

pouze základní vzdělání. Toto procentuální rozloţení opět přesně neodpovídá kvótě pro 

reprezentativní vzorek praţské populace, a to především z důvodu vysokého zastoupení 

respondentů s vysokoškolským vzděláním oproti respondentům se základním vzděláním.  

Graf 7 Vzdělání respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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Cílem další otázky, tedy zda je respondent studentem či nikoli, bylo zjistit 

procentuální zastoupení studentů ve vzorku. Toto zastoupení činí 43,9%, coţ také odpovídá 

tomu, ţe většina respondentů patří do věkové skupiny 18 – 29 let. 

Graf 8 Procentuální zastoupení studentů ve vzorku respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Respondenti byli mimo jiné také dotázáni, jaké jsou jejich oblíbené sporty, a to jak 

sporty, které sami aktivně provozují, tak i sporty, kterým se rádi věnují pasivně. Jednalo se 

tedy o otevřenou otázku. Nejoblíbenějšími sporty jsou fotbal a cyklistika, které uvedlo 85 

respondentů (tj. 27%) a dále plavání 21%, lyţování 21%, tenis 19%, hokej 17%, volejbal 

13%, atd. 7% respondentů uvedlo, ţe nemají ţádný oblíbený sport, z čehoţ vyplývá, ţe 

neprovozují ţádný sport ani aktivně a ani pasivně. Většina respondentů však zájem o sport 

má, coţ potvrzuje i to, ţe se průměrně aktivně věnují sportu 5 hodin týdně.  
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Graf 9 Oblíbené sporty 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1 OSOBNOST ZNAČKY LOH 

Osobnost značky LOH je na základě výsledků výzkumu analyzována dle jednotlivých 

dimenzí, které tvoří celkový obraz osobnosti značky. Kaţdá z dimenzí je tvořena dvěma aţ 

třemi charakteristikami, které respondenti hodnotili prostřednictvím sedmi bodové škály, kde 

hodnota 1 je přiřazena alternativě vůbec nevystihuje, zatímco hodnotou 7 je vyjádřen naprostý 

souhlas. Interpretace dat spočívá v pouţití statických veličin popisujících dané 

charakteristiky, konkrétně se jedná o průměr, modus, směrodatnou odchylku a šikmost. Při 

aplikaci na tento výzkum se hodnoty směrodatné odchylky pohybují mezi 1 a 1,5. Pokud je 

zjištěná hodnota větší neţ 1,3, jedná se o ukazatel poměrně značné nesourodosti souboru, coţ 

poukazuje na nejednotnost názorů respondentů. Hodnoty míry šikmosti se pohybují 

v intervalu -1,1 aţ 1,3. Pokud se hodnota šikmosti pohybuje od -0,6 do -1,1, tak se podstatná 

většina respondentů přiklonila k souhlasným variantám odpovědi, tedy ţe daná charakteristika 

v určité jimi zvolené míře vystihuje osobnost této značky. Naopak, pokud se hodnota šikmosti 

pohybuje od 0,6 do 1,3, tak se podstatná většina respondentů přiklonila k 

nesouhlasným variantám odpovědi, tedy ţe daná charakteristika v určité jimi zvolené míře 

nevystihuje osobnost této značky. 
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5.1.1 Dimenze Odpovědnost 

5.1.1.1 Realistický/přízemní 

Četnost jednotlivých odpovědí v souvislosti s charakteristikou realistický/přízemní 

osobnosti značky LOH je zobrazena na grafu č. 10. Z tohoto grafu je patrné, ţe nejvíce 

odpovědí se pohybovalo kolem střední hodnoty a názor respondentů je v tomto případě tedy 

spíše neutrální.  

Graf 10 Charakteristika realistický/přízemní osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Tento fakt potvrzují také statistické veličiny uvedené na grafu č. 11. Průměrná 

hodnota ve výši 4,17 ukazuje na neutrální postoj respondentů a díky doplňujícím veličinám, 

tedy modu ve výši 5 a šikmosti ve výši -0,23 je zde patrný určitý pozitivní trend, tedy ţe se 

respondenti nepatrně přiklánějí k tomu, ţe tato charakteristika spíše vystihuje osobnost 

značky LOH. Tento pozitivní trend potvrzuje také skutečnost, ţe 47,4% respondentů se 

přiklonilo k pozitivní variantě odpovědi v souvislosti s touto charakteristikou, tedy 

k odpovědím „spíše vystihuje“, „vystihuje velice dobře“ a „plně vystihuje“, a 34,3% 

respondentů naopak k negativní variantě odpovědi. Zbylých 18,3% respondentů zůstalo 

indiferentních. Vysoká hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,41 poukazuje na velice 

nesourodý názor respondentů. Na základě těchto hodnot tedy nelze učinit jednoznačné 

rozhodnutí, zda a v jaké míře tato charakteristika vystihuje či nevystihuje osobnost značky 

LOH. 
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Graf 11 Charakteristika realistický/přízemní osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.1.2 Stabilní 

Z grafu č. 12, který ukazuje rozloţení jednotlivých odpovědí, je patrné, ţe se 

respondenti ve značné míře přiklonili k názoru, ţe charakteristika stabilní velice dobře aţ plně 

vystihuje osobnost značky LOH. K pozitivní variantě odpovědi se přiklonilo celých 80,8% 

respondentů a pouhých 10,6% respondentů zvolilo jednu z negativních variant odpovědi.  

Graf 12 Charakteristika stabilní osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí  
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Zdroj: vlastní zobrazení. 



 

88 
 

Ostatní statistické veličiny uvedené na grafu č. 13 tuto skutečnost také potvrzují. 

Průměr ve výši 5,54, modus ve výši 7 a šikmost ve výši -1,10 ukazují na jednoznačný postoj 

respondentů, ţe charakteristika stabilní ve velmi vysoké míře vystihuje osobnost značky 

LOH. Směrodatná odchylka ve výši 1,18 dále ukazuje na homogenitu postoje respondentů. 

Na základě výše zmíněných údajů je moţné konstatovat, ţe charakteristika stabilní 

jednoznačně vystihuje osobnost značky LOH. 

Graf 13 Charakteristika stabilní osobnosti značky LOH - statistické veličiny 

 
Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.1.3 Odpovědný 

Charakteristika odpovědný je poslední charakteristikou dimenze Odpovědnost. 

Z rozloţení odpovědí respondentů je patrné, ţe většina respondentů se přiklonila k názoru, ţe 

charakteristika odpovědný spíše vystihuje osobnost značky LOH. K jedné z pozitivních 

variant odpovědi se přiklonilo 61,2% respondentů, zatímco k nesouhlasným výrokům se 

přiklonilo pouze 21,5% respondentů. 17,3% respondentů zůstalo indiferentních. 
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Graf 14 Charakteristika odpovědný osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota zjištěná na základě analýzy výsledků výzkumu ve výši 4,68, 

hodnota modu ve výši 5 a také poměrně vysoká záporná hodnota šikmosti ve výši -0,51 

poukazují na skutečnost, ţe značka LOH je respondenty povaţována za značku odpovědnou. 

Poměrně nízká hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,23 poukazuje na převaţující 

homogenitu názorů respondentů. Tuto charakteristiku tedy lze povaţovat za vystihující 

osobnost značky LOH a tedy pro tuto značku charakteristickou. 

Graf 15 Charakteristika odpovědný osobnosti značky LOH – statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 



 

90 
 

5.1.1.4 Shrnutí 

Dimenze odpovědnost je sloţena ze tří charakteristik osobnosti značky, a to 

z charakteristik realistický/přízemní, stabilní a odpovědný. K charakteristice 

realistický/přízemní  zaujali respondenti neutrální postoj s mírně pozitivní tendencí a 

charakteristiky odpovědný a stabilní povaţují za vystihující osobnost značky LOH.   

Neutrální či nesouhlasný postoj některých respondentů k charakteristice 

realistický/přízemní je moţné vysvětlit tím, ţe mnoho lidí si značku LOH spojuje 

s vrcholnými, mnohdy aţ nadlidskými, výkony sportovců a dílčími cíli LOH spočívajícími 

v propagaci světového míru, boji proti dopingu, diskriminaci, násilí, atd. Pokládají proto tuto 

značku spíše za idealistickou neţ za realistickou, coţ není v rozporu s charakterem značky 

LOH. V souvislosti s touto charakteristikou tedy není potřeba činit ze strany LOH ţádné 

kroky na její vylepšení, neboť nemá podstatný vliv na celkovou osobnost značky LOH a není 

v tomto smyslu relevantní charakteristikou pro tuto značku.  

To, ţe je značka LOH povaţována za značku stabilní a odpovědnou má na osobnost 

značky LOH jednoznačně pozitivní vliv. Stabilita a odpovědnost jsou jedněmi z 

charakteristických vlastností této značky, které jí zaručují dlouhodobý úspěch a na kterých je 

moţné stavět dlouhodobou marketingovou strategii. 

5.1.2 Dimenze Emocionální stabilita 

5.1.2.1 Romantický 

Z rozloţení odpovědí respondentů je patrné, ţe většina respondentů vyjádřila 

v souvislosti s charakteristikou romantický nesouhlasný postoj. To je zřejmé také 

z procentuálního vyjádření postoje respondentů, neboť 69,6% respondentů se přiklonilo 

k nesouhlasným výrokům a pouze 17,3% respondentů k výrokům souhlasným. Zbylých 

13,1% respondentů zůstalo indiferentních.  
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Graf 16 Charakteristika romantický osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Hodnoty statistických veličin uvedené na grafu č. 17 potvrzují, ţe značka LOH není 

respondenty povaţována za značku romantickou. Průměrná hodnota ve výši 2,75, modus ve 

výši 1 a vysoká kladná hodnota šikmosti ve výši 0,70 vyjadřují jasný nesouhlasný postoj 

k této charakteristice. Směrodatná odchylka ve výši 1,37 poukazuje na heterogenitu názorů 

respondentů, jeţ je patrná také z výše uvedeného grafu. Na základě těchto skutečností lze tedy 

konstatovat, ţe značka LOH rozhodně není povaţována za značku romantickou. 

Graf 17 Charakteristika romantický osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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5.1.2.2 Citový 

Z grafu č. 18 je patrné, ţe rozloţení odpovědí respondentů je velice nejednoznačné, 

avšak většina respondentů se přiklonila k názoru, ţe tato charakteristika osobnost značky 

LOH spíše vystihuje. Tento nejednoznačný postoj je patrný také z procentuálního vyjádření, 

neboť 44,6% respondentů se přiklonilo k jedné z kladných variant odpovědi a 40,4% naopak 

k jednomu z nesouhlasných výroků. Indiferentní postoj zaujalo v tomto případě 15% 

respondentů. 

Graf 18 Charakteristika citový osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota charakteristiky citový činí 3,88, coţ by značilo indiferentní postoj 

respondentů k této charakteristice. Díky doplňkovým charakteristikám, tedy především díky 

modu ve výši 5 a šikmosti ve výši -0,17, je moţné konstatovat mírně převaţující souhlasný 

postoj respondentů. Mimo jiné je postoj respondentů velice heterogenní, coţ značí i vysoká 

hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,51. Na základě výše zmíněných skutečností tedy 

nelze učinit jednoznačné rozhodnutí, zda a v jaké míře tato charakteristika vystihuje či 

nevystihuje osobnost značky LOH. 
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Graf 19 Charakteristika citový osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.2.3 Shrnutí 

Dimenze Emocionální stabilita značky LOH je tvořena charakteristikami romantický a 

citový. Charakteristika romantický osobnost značky LOH téměř vůbec nevystihuje a 

k charakteristice citový zaujali respondenti nejednoznačný postoj.  

Co se týče charakteristiky romantický, byl nesouhlasný postoj respondentů 

předpokládatelný, neboť značka LOH není jiţ ze své podstaty značkou romantickou. Tato 

charakteristika proto není pro budování silné osobnosti této značky relevantní a nemá na její 

osobnost negativní vliv. 

Charakteristika citový má pro image značky LOH nesporný význam, neboť je 

v souladu s charakterem této značky a vyjadřuje její spojení se sportem, dřinou, napětím a 

zápolením. Zdůraznění této charakteristiky prostřednictvím marketingové komunikace by 

proto jistě mělo pozitivní vliv na celkovou image značky LOH.   

5.1.3 Dimenze Aktivita 

5.1.3.1 Aktivní 

Z grafu č. 20 je patrné, ţe většina respondentů se v souvislosti s touto charakteristikou 

přiklonila k jedné ze souhlasných variant odpovědi. Tuto skutečnost potvrzuje také 

procentuální rozbor četnosti odpovědí, neboť celých 65,7% respondentů povaţuje 

charakteristiku aktivní za v určité míře vystihující osobnost značky LOH. Opačný názor 

zastává pouhých 20,2% respondentů a indiferentních jich zůstalo 14,1%.  
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Graf 20 Charakteristika aktivní osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

Aktivní

 
Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota ve výši 4,91, modus ve výši 5 a také záporná hodnota šikmosti ve 

výši -0,61 potvrzují, ţe značka LOH je povaţována za značku aktivní. Směrodatná odchylka 

ve výši 1,29 poukazuje na poměrnou homogenitu postoje respondentů. 

Graf 21 Charakteristika aktivní osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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5.1.3.2 Dynamický 

Co se týče charakteristiky dynamický, je názor respondentů poměrně nesourodý, 

avšak většina respondentů, a to 56,4% zvolila jednu ze souhlasných variant odpovědi. Mnoho 

respondentů (20,5%) zaujalo v této souvislosti neutrální postoj a 23,1% respondentů postoj 

nesouhlasný. 

Graf 22 Charakteristika dynamický osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Poměrně vysokou heterogenitu postoje respondentů potvrzuje také vysoká hodnota 

směrodatné odchylky ve výši 1,37. Většina respondentů zastává názor, ţe charakteristika 

dynamický velice dobře vystihuje osobnost značky LOH, neboť hodnota modu činí 6, avšak 

relativně hodně respondentů zůstalo indiferentních, a proto došlo k poměrně velkému rozdílu 

mezi modem a průměrem, jehoţ hodnota činí 4,65. Záporná hodnota šikmosti ve výši -0,46 

také poukazuje na převahu souhlasného postoje respondentů. Lze tedy konstatovat, ţe značka 

LOH je respondenty povaţována za značku dynamickou.  
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Graf 23 Charakteristika dynamický osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.3.3 Inovativní 

V případě charakteristiky inovativní je z grafu č. 24 zřejmé, ţe většina respondentů 

zastává neutrální postoj a povaţuje tedy charakteristiku inovativní za částečně vystihující a 

částečně nevystihující osobnost značky LOH.  

Graf 24 Charakteristika inovativní osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Také na základě hodnoty statistických veličin, a to průměru ve výši 3,73, modu ve 

výši 4 a velmi nízké hodnotě šikmosti ve výši 0,09 lze usuzovat na převládající neutrální 
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postoj respondentů, který mimo jiné zaujala celá čtvrtina dotázaných. 43% respondentů 

zvolilo jednu z nesouhlasných variant odpovědi a naopak 32% respondentů se přiklonilo 

k jedné ze souhlasných variant. Střední hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,30 poukazuje 

na částečnou nesourodost postoje respondentů. Na základě výše zmíněných skutečností lze 

tedy říci, ţe postoj respondentů k charakteristice inovativní je neutrální aţ mírně nesouhlasný. 

Graf 25 Charakteristika inovativní osobnosti značky LOH - statistické veličiny 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Průměr Modus Směrodatná 
odchylka

Šikmost

Inovativní

 
Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.3.4 Shrnutí 

Dimenze Aktivita je sloţena ze tří charakteristik, a to z charakteristik aktivní 

dynamický a inovativní. Charakteristiky aktivní a dynamický lze povaţovat za charakteristiky 

vystihující osobnost značky LOH, avšak k charakteristice inovativní zaujali respondenti 

neutrální aţ mírně nesouhlasný postoj. 

Neutrální aţ mírně nesouhlasný postoj k charakteristice inovativní lze vysvětlit 

především tím, ţe značka LOH je silně vnímána jako značka tradiční a tak se také na 

veřejnosti prezentuje. To však neodporuje tomu, aby značka LOH mohla být vnímána jako 

značka inovativní. Tato charakteristika proto pro značku LOH představuje určitou slabou 

stránku, na které je třeba pracovat a do budoucna se na ni zaměřit. 

Naopak charakteristiky aktivní a dynamický představují silnou stránku značky LOH a 

tvoří tak jádro osobnosti této značky. Jsou to tedy charakteristiky, které mají pro budování 

image a identity značky velice důleţitý význam, a na kterých lze stavět dlouhodobou 

marketingovou strategii této značky.  
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5.1.4 Dimenze Agresivita 

5.1.4.1 Agresivní 

Z grafu č. 26 je zřejmé, ţe většina respondentů nepovaţuje značku LOH za značku 

agresivní. To ukazuje také procentuální rozbor odpovědí, neboť 78,5% respondentů zvolilo 

jednu z nesouhlasných variant odpovědi a k jedné ze souhlasných variant odpovědi se 

přiklonilo pouhých 10,3% respondentů. Zbylých 11,2% respondentů zaujalo neutrální postoj. 

Graf 26 Charakteristika agresivní osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota ve výši 2,33, hodnota modu ve výši 1 a také vysoká kladná hodnota 

šikmosti ve výši 0,96 potvrzují, ţe značka LOH rozhodně není povaţována za značku 

agresivní. Převaţující homogenitu názorů v souvislosti s touto charakteristikou naznačuje také 

hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,25. 
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Graf 27 Charakteristika agresivní osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.4.2 Odvážný 

Z grafu č. 28 je patrný poměrně nesourodý a spíše nesouhlasný postoj respondentů 

k této charakteristice. Jednu z nesouhlasných variant odpovědi zvolilo v tomto případě 52,6% 

respondentů, zatímco souhlasný postoj zaujalo pouze 26,9% respondentů. Zbylých 20,5% 

respondentů zaujalo neutrální postoj.  

Graf 28 Charakteristika odvážný osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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Průměrná hodnota ve výši 3,5 a hodnota modu ve výši 3 ukazují spíše na nesouhlasný 

postoj respondentů v souvislosti s charakteristikou odváţný, nicméně poměrně vysoká 

hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,30 poukazuje na značnou nesourodost postoje 

respondentů. Nízká kladná hodnota šikmosti ve výši 0,19 značí neutrální aţ mírně 

nesouhlasný postoj respondentů. Na základě uvedených skutečností tedy nelze tuto 

charakteristiku jednoznačně povaţovat za nevystihující osobnost značky LOH, ale pouze za 

částečně nevystihující osobnost této značky. 

Graf 29 Charakteristika odvážný osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.4.3 Shrnutí 

Dimenze agresivita je tvořena charakteristikami agresivní a odváţný. Charakteristika 

agresivní je povaţována za jednoznačně nevystihující osobnost značky LOH. Co se týče 

charakteristiky odváţný, tak ta osobnost značky LOH nevystihuje pouze částečně. 

Charakteristika agresivní je pro celkový pohled na osobnost značky LOH 

charakteristikou nerelevantní, neboť není v souladu s celkovým charakterem této značky ani 

jiných značek sportovních událostí. Značka LOH není vnímána jako agresivní, neboť je to 

značka tradiční, která má své pevné místo na trhu. Jako agresivní jsou většinou vnímány 

značky, které mají silnou konkurenci, ve které je obtíţné se prosadit, coţ nepochybně není 

případ značky LOH.  

Charakteristika odváţný určitou relevanci pro celkový pohled na osobnost značky 

nepochybně má. To, ţe tato charakteristika není povaţována za vystihující osobnost značky 

LOH, lze také odůvodnit pohledem veřejnosti na značku LOH jako na značku tradiční a 
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etablovanou, která není nucena dělat riskantní rozhodnutí. Částečně převaţující nesouhlasný 

postoj k této charakteristice proto nelze vnímat jako negativní pro celkovou osobnost značky 

LOH a ani jako slabou stránku této sportovní události.     

5.1.5 Dimenze Jednoduchost 

5.1.5.1 Běžný 

Dle analýzy četnosti odpovědí respondentů je zřejmé, ţe většina respondentů zaujala 

k této charakteristice neutrální postoj a také ţe postoj respondentů je velice nesourodý, a proto 

velmi nejednoznačný. K jedné z nesouhlasných variant odpovědi se přiklonilo 43% 

respondentů a naopak k souhlasné variantě odpovědi pouze 31,4% respondentů. Zbylých 

25,6% respondentů zaujalo neutrální postoj. 

Graf 30 Charakteristika běžný osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Také hodnoty statistických veličin vyjadřují velice nejednoznačný postoj respondentů 

k této charakteristice. Průměrná hodnota ve výši 3,62 a hodnota modu ve výši 4 poukazují na 

neutrální postoj respondentů, přičemţ hodnota šikmosti ve výši 0,06 a směrodatné odchylky 

ve výši 1,43 poukazují na vysokou heterogenitu postoje respondentů a poměrně rovnoměrné 

rozloţení odpovědí. V souvislosti s charakteristikou běţný proto nelze učinit jednoznačný 

úsudek o tom, zda vystihuje či nevystihuje osobnost značky LOH.  
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Graf 31 Charakteristika běžný osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.5.2 Přirozený 

Z grafu č. 32 je patrný souhlasný postoj respondentů k této charakteristice. Tuto 

skutečnost potvrzuje také procentuální rozloţení odpovědí. Jednu ze souhlasných variant 

odpovědi zvolilo 63,8% respondentů a opačného názoru bylo pouze 15,1% respondentů. 

Indiferentní postoj zaujalo 21,1% respondentů. 

Graf 32 Charakteristika přirozený osobnosti značky LOH - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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Jak hodnota průměru ve výši 4,82, tak i hodnota modu ve výši 5 poukazují na 

skutečnost, ţe značka LOH je povaţována za značku spíše přirozenou. Nízká hodnota 

směrodatné odchylky ve výši 1,10 vyjadřuje homogenitu postoje respondentů a záporná 

hodnota šikmosti ve výši -0,42 naznačuje vyšší koncentraci souhlasných odpovědí oproti 

odpovědím nesouhlasným. Na základě výše zmíněných výsledků je tedy moţné povaţovat 

značku LOH za značku přirozenou.    

Graf 33 Charakteristika přirozený osobnosti značky LOH - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.1.5.3 Shrnutí 

Dimenze jednoduchost je tvořena charakteristikami běţný a přirozený. 

K charakteristice běţný zaujali respondenti velice nejednoznačný postoj a spíše se klonili 

k indiferentnímu postoji. Naopak charakteristiku přirozený je moţné povaţovat za vystihující 

osobnost značky LOH. 

Nejednoznačný postoj k charakteristice běţný je moţné vysvětlit na jednu stranu tím, 

ţe LOH jsou prostřednictvím televizního přenosu dostupné téměř všem a tedy i běţnou 

součástí jejich ţivota, avšak přesto se jedná o velice unikátní událost, která se koná pouze 

jednou za čtyři roky. Tento postoj respondentů proto nepoukazuje na negativní vliv této 

charakteristiky na osobnost značky LOH, neboť tato charakteristika není významná pro 

budování silné image této značky.   

Přirozenost je jednou z charakteristických vlastností značky LOH, která plyne z jejího 

spojení se sportem a zdravým ţivotním stylem, a má na osobnost značky LOH jednoznačně 

pozitivní vliv. Představuje tedy jednu z jejích nepostradatelných charakteristik a ve spojení 
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s dalšími takovýmito charakteristikami by měla tvořit základní kámen pro budování 

dlouhodobé marketingové strategie této značky. 

5.1.6 Dimenzionální analýza osobnosti značky LOH 

Na základě analýzy jednotlivých dimenzí prostřednictvím charakteristik, kterými jsou 

tvořeny, byl u několika charakteristik učiněn závěr, ţe nejsou pro osobnost značky LOH 

relevantní, tedy, ţe nemají vliv na celkový pohled na osobnost značky LOH. Jedná se o 

následující charakteristiky: realistický/přízemní (dimenze Odpovědnost), romantický 

(dimenze Emocionální stabilita), agresivní (dimenze Agresivita) a běţný (dimenze 

Jednoduchost). 

 Jak jiţ bylo zmíněno, není značka LOH povaţována za značku realistickou/přízemní 

především proto, ţe ji mnoho lidí spojuje s vrcholnými, mnohdy aţ nadlidskými, výkony 

sportovců, překonáváním sám sebe a dílčími cíli LOH spočívajícími v propagaci světového 

míru, boji proti dopingu, diskriminaci, násilí, atd. Takovéto spojení bude podobné i u jiných 

velkých sportovních událostí, a proto lze tuto charakteristiku označit za nerelevantní pro 

měření osobnosti velkých sportovních událostí všeobecně. 

Stejně tak charakteristiku romantický lze označit za nerelevantní pro měření osobnosti 

značky velkých sportovních událostí, neboť sportovní události nejsou jiţ ze své podstaty 

značkami romantickými.  

Charakteristika agresivní je typickou charakteristikou pro značky, které mají silnou 

konkurenci, ve které je obtíţné se prosadit a kde je tedy určitá míra agresivity nezbytná pro 

jejich úspěch. To však není případ velkých sportovních událostí, neboť zde je konkurence 

velmi omezená a tyto značky tak mají své pevné místo na trhu. I tuto charakteristiku lze tedy 

povaţovat za nerelevantní pro měření osobnosti značky velkých sportovních událostí. 

Charakteristika běţný je poslední charakteristikou, kterou lze povaţovat za 

nerelevantní, jak pro osobnost značky LOH, tak i pro osobnost značky jiných velkých 

sportovních událostí, protoţe všechny velké sportovní události jsou prostřednictví televizního 

přenosu dostupné téměř všem a tedy i běţnou součástí jejich ţivota, avšak přesto se jedná o 

velice unikátní události, kterých se účastní jedni z nejlepších sportovců či sportovních týmů a 

které se většinou konají v pravidelných intervalech. Tento rozpor tedy vede k tomu, ţe 

charakteristika běţný nemá pro měření osobnosti značky velkých sportovních událostí 

potřebnou relevanci.   

Na grafu č. 34 je zobrazena celková průměrná hodnota a celkový modus jednotlivých 

dimenzí osobnosti značky LOH, a to bez vlivu charakteristik označených za nerelevantní pro 
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osobnost této značky, tedy bez charakteristik realistický/přízemní, romantický, agresivní a 

běţný. 

Graf 34 Dimenzionální analýza osobnosti značky LOH 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Z grafu č. 34 je patrné, ţe osobnost značky LOH je vystihována dimenzemi 

Odpovědnost, Aktivita a Jednoduchost, které jako celek tvoří jádro osobnosti značky LOH. 

Značku LOH lze tedy charakterizovat jako značku stabilní, odpovědnou, aktivní, dynamickou 

a přirozenou, neboť v těchto charakteristikách spočívá síla její osobnosti. Právě tyto 

charakteristiky by měly tvořit základní kámen pro budování dlouhodobé marketingové 

strategie značky LOH. 

Určitou slabinu představují charakteristiky citový a inovativní. Zdůraznění těchto 

charakteristik prostřednictvím marketingové komunikace by proto jistě mělo pozitivní vliv na 

celkovou image značky LOH. Charakteristiku inovativní je moţné podpořit zdůrazněním 

prvků jako je např. moţnost bezdrátového připojení k internetu na sportovištích, inovativní 

architektonická řešení pouţitá při výstavbě sportovišť, pouţití nejmodernějšího vybavení na 

stadionech, pouţití digitálních technologií, tak aby všechny výsledky a informace byly co 

nejaktuálnější, snaha o co nejmenší zatíţení ţivotního prostředí efektivním vyuţitím 

nejmodernějších technologií, atd. 

V případě charakteristiky citový by měla být marketingová komunikace zaměřena na 

zdůraznění např. radosti při pocitu vítězství, proţívání a vypořádání se s těţkými momenty při 

zápasech, napětí a nepředvídatelného vývoje, neboť to všechno jsou skutečnosti, které dělají 

značky sportovních událostí atraktivními a přitaţlivými pro diváky.  
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5.2 OSOBNOST ZNAČKY FIFA MS 

5.2.1 Dimenze Odpovědnost 

5.2.1.1 Realistický/přízemní 

Z grafu č. 35 je patrné, ţe rozloţení odpovědí respondentů je velice nesourodé a ţe 

mnoho respondentů zaujalo neutrální postoj, a to téměř čtvrtina respondentů. Jednu z 

nesouhlasných variant odpovědi zvolilo 42,3% respondentů a naopak souhlasný postoj 

zaujalo 33,7% respondentů. 

Graf 35 Charakteristika realistický/přízemní osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota ve výši 3,76, modus ve výši 4 a také velmi nízká hodnota šikmosti 

ve výši 0,03 poukazují na neutrální postoj respondentů v souvislosti s charakteristikou 

realistický/přízemní. Poměrně vysoká hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,34 naznačuje 

značnou heterogenitu postoje respondentů. Na základě výše zmíněných skutečností tedy nelze 

určit, zda je značka FIFA MS povaţována za značku realistickou/přízemní, či nikoli. 
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Graf 36 Charakteristika realistický/přízemní osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.2.1.2 Stabilní 

Z grafu č. 37 je opět zřejmá poměrně velká heterogenita názorů respondentů. Největší 

část respondentů (42,6%) se přiklonila k jedné ze souhlasných variant odpovědi a naopak 

nesouhlasný postoj zaujalo 38,5% respondentů. 18,9% respondentů zůstalo indiferentních.  

Graf 37 Charakteristika stabilní osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Hodnota modu ve výši 5 říká, ţe nejvíce respondentů zvolilo odpověď, ţe 

charakteristika stabilní spíše vystihuje osobnost značky FIFA MS, zatímco průměrná hodnota 

ve výši 4,01 a nízká hodnota šikmosti ve výši -0,11 poukazují spíše na neutralitu postoje 
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respondentů. Mimo jiné vysoká hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,37 naznačuje 

podstatnou heterogenitu postoje respondentů. Z výše zmíněných skutečností tedy vyplývá, ţe 

značka FIFA MS je vnímána pouze částečně jako značka stabilní. 

Graf 38 Charakteristika stabilní osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

5.2.1.3 Odpovědný 

Co se týče poslední charakteristiky dimenze Odpovědnost, tak nejvíce respondentů 

zvolilo neutrální postoj či označilo charakteristiku odpovědný za spíše vystihující či spíše 

nevystihující osobnost značky FIFA MS. Dle procentuálního rozboru odpovědí zvolilo jednu 

z nesouhlasných variant odpovědí 40,4% respondentů a souhlasný postoj naopak zaujalo 

34,9% respondentů. Mnoho respondentů však zůstalo indiferentních, a to celá čtvrtina. 
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Graf 39 Charakteristika odpovědný osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Také průměrná hodnota ve výši 3,86, modus ve výši 4 a velice nízká hodnota šikmosti 

ve výši -0,02 potvrzují neutrální postoj respondentů k této charakteristice. Převaţující 

homogenita názorů respondentů je vyjádřena nízkou hodnotou směrodatné odchylky ve výši 

1,18. Na základě statické analýzy hodnot v souvislosti s charakteristikou odpovědný lze tedy 

konstatovat, ţe respondenti povaţují značku FIFA MS za částečně odpovědnou a částečně 

nikoliv. 

Graf 40 Charakteristika odpovědný osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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5.2.1.4 Shrnutí 

Dimenze Odpovědnost je tvořena třemi charakteristikami, a to charakteristikami 

realistický/přízemní, stabilní a odpovědný. Všechny tyto charakteristiky byly respondenty 

povaţovány za částečně vystihující a částečně nevystihující osobnost značky FIFA MS. 

Neutrální postoj respondentů k charakteristice realistický/přízemní osobnosti značky 

FIFA MS lze vysvětlit podobně, jako v případě značky LOH, a to, ţe ji mnoho lidí spojuje 

s vrcholnými, mnohdy aţ nadlidskými, výkony hráčů, obrovským talentem a překonáváním 

sám sebe. Pokládají proto tuto značku spíše za idealistickou neţ za realistickou, coţ není 

v rozporu s charakterem značky FIFA MS. V souvislosti s touto charakteristikou tedy není 

potřeba činit ze strany FIFA MS ţádné kroky na její vylepšení, neboť nemá podstatný vliv na 

celkovou osobnost značky FIFA MS a není v tomto smyslu relevantní charakteristikou pro 

tuto značku.  

Charakteristiky stabilní a odpovědný představují určitou slabinu osobnosti značky 

FIFA MS a zároveň tedy také prostor pro rozvoj této značky do budoucna. Jedním z důvodů 

neutrálního postoje respondentů k těmto charakteristikám můţe být spojení značky FIFA MS 

s vystupováním jednotlivých hráčů jak při samotných zápasech, tak i na veřejnosti, které často 

na diváky a na veřejnost působí velice negativně, nicméně lze jen velice těţko z pohledu 

samotné značky ovlivnit. Právě chování hráčů při zápasech a na veřejnosti je jedním 

z hlavních přímých determinantů, které ovlivňují symbolické značky jako jsou FIFA MS a 

LOH, a proto je potřeba se na něj do budoucnosti zaměřit.   

5.2.2 Dimenze Emocionální stabilita 

5.2.2.1 Romantický 

Z grafu č. 41 je zcela zřetelně vidět, ţe většina respondentů povaţuje značku FIFA MS 

za značku neromantickou. To potvrzuje také procentuální rozbor odpovědí v souvislosti 

s touto charakteristikou, neboť jednu ze záporných variant odpovědi zvolilo 84,6% 

respondentů. 8% respondentů zůstalo indiferentních a souhlasný postoj zaujalo pouze 7,4% 

respondentů. 
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Graf 41 Charakteristika romantický osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Tuto skutečnost potvrzují také hodnoty všech statistických veličin zobrazené na grafu 

č. 42. Průměrná hodnota činí 2,18, hodnota modu 1, hodnota šikmosti 1,31 a hodnota 

směrodatné odchylky 1,11. Značku FIFA MS lze tedy jednoznačně povaţovat za značku 

neromantickou. 

Graf 42 Charakteristika romantický osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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5.2.2.2 Citový 

Z grafu č. 43 je patrná značná nesourodost názorů respondentů a také to, ţe se největší 

počet respondentů přiklonil k odpovědi, ţe charakteristika citový osobnost značky FIFA MS 

vůbec nevystihuje. 60,6% respondentů tedy zvolilo jednu z nesouhlasných variant odpovědi a 

pouze 22,1% respondentů zaujalo souhlasný postoj. 17,3% respondentů zůstalo 

indiferentních. 

Graf 43 Charakteristika citový osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

Průměrná hodnota ve výši 3,07, hodnota modu ve výši 1 a také hodnota šikmosti ve 

výši 0,45 poukazují na nesouhlasný názor respondentů v souvislosti s charakteristikou citový. 

Vysoká hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,45 naznačuje poměrně vysokou heterogenitu 

postoje respondentů. Na základě uvedených skutečností lze tedy konstatovat, ţe 

charakteristika citový je povaţována za charakteristiku nevystihující osobnost značky FIFA 

MS. 
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Graf 44 Charakteristika citový osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.2.2.3 Shrnutí 

Dimenze Emocionální stabilita je tvořena charakteristikami romantický a citový. Obě 

tyto charakteristiky jsou povaţovány za nevystihující osobnost značky FIFA MS. 

Co se týče charakteristiky romantický, byl nesouhlasný postoj respondentů 

předpokládatelný, neboť značka FIFA MS není jiţ ze své podstaty značkou romantickou. Tato 

charakteristika proto není pro budování silné osobnosti značky relevantní a nemá na její 

osobnost negativní vliv. 

Charakteristika citový má pro image značky FIFA MS nesporný význam, neboť je 

v souladu s charakterem této značky a vyjadřuje její spojení se sportem, dřinou, napětím a 

zápolením. Důvodem, proč respondenti nepovaţují značku FIFA MS za citovou, můţe 

spočívat v tom, ţe fotbal je spíše viděn jako sport tvrdý a muţský a tyto charakteristiky jsou 

poté přenášeny i na osobnost značky FIFA MS. Zdůraznění charakteristiky citový 

prostřednictvím marketingové komunikace by proto jistě mělo pozitivní vliv na celkovou 

image značky FIFA MS. 

5.2.3 Dimenze Aktivita 

5.2.3.1 Aktivní 

V souvislosti s charakteristikou aktivní se většina respondentů vyjádřila v tom smyslu, 

ţe tato charakteristika velice dobře vystihuje osobnost značky FIFA MS. To potvrzuje i velmi 
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vysoké procento souhlasných odpovědí, a to 77,9%, zatímco nesouhlasných odpovědí bylo 

pouze 9%. 13,1% respondentů zůstalo indiferentních.   

Graf 45 Charakteristika aktivní osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Také průměrná hodnota ve výši 5,49, hodnota modu ve výši 6 a vysoká záporná 

hodnota šikmosti ve výši -1,10 potvrzují skutečnost, ţe charakteristika aktivní velice dobře 

vystihuje osobnost značky FIFA MS. Hodnota směrodatné odchylky ve výši 1,16 poukazuje 

na převaţující homogenitu názorů respondentů. Z toho vyplývá, ţe značku FIFA MS lze 

povaţovat za značku aktivní. 

Graf 46 Charakteristika aktivní osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  
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5.2.3.2 Dynamický 

Jak je zřejmé z grafu č. 47, největší počet respondentů zaujal názor, ţe charakteristika 

dynamický plně vystihuje osobnost značky FIFA MS. Tomu odpovídá také procentuální 

rozbor odpovědí v souvislosti s touto charakteristikou, neboť jednu ze souhlasných variant 

odpovědi zvolilo 76,3% respondentů a nesouhlasný postoj zaujalo pouze 13,1% respondentů. 

Zbylých 10,6% respondentů zaujalo neutrální postoj.  

Graf 47 Charakteristika dynamický osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Průměrná hodnota ve výši 5,46, modus ve výši 7 a také vysoká záporná hodnota 

šikmosti -0,97 potvrzují skutečnost, ţe charakteristika dynamický velmi dobře vystihuje 

osobnost značky FIFA MS. Převaţující homogenitu názorů respondentů naznačuje hodnota 

směrodatné odchylky ve výši 1,26. Na základě výše uvedených skutečností lze tedy 

konstatovat, ţe značka FIFA MS je povaţována za značku dynamickou. 
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Graf 48 Charakteristika dynamický osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

5.2.3.3 Inovativní 

Co se týče charakteristiky inovativní, tak většina respondentů zvolila buď neutrální 

postoj anebo se přiklonila spíše k jedné ze souhlasných variant odpovědi. Tento fakt potvrzuje 

také procentuální rozbor odpovědí respondentů, neboť 53,2% zvolilo jednu ze souhlasných 

variant odpovědi, zatímco nesouhlasný postoj zaujalo pouze 24,4% respondentů. Zbylých 

22,4% respondentů zůstalo indiferentních.  

Graf 49 Charakteristika inovativní osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Inovativní

 
Zdroj: vlastní zobrazení.  
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Hodnoty statických veličin na grafu č. 50, tedy hodnota průměru ve výši 4,55, hodnota 

modu ve výši 5 a záporná hodnota šikmosti ve výši -0,35 poukazují na převládající souhlasný 

postoj respondentů k charakteristice inovativní. Určitou heterogenitu postoje respondentů, 

která je patrná také z grafu č. 49, naznačuje směrodatná odchylka ve výši 1,33. Z těchto 

skutečností tedy vyplývá, ţe značka FIFA MS je povaţována za značku inovativní, i kdyţ zde 

stále zůstává určitý prostor na vylepšení této charakteristiky. 

Graf 50 Charakteristika inovativní osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.2.3.4 Shrnutí 

Dimenzi Aktivita tvoří tři charakteristiky, a to charakteristiky aktivní, dynamický a 

inovativní. Charakteristiky aktivní a dynamický jsou povaţovány za charakteristiky, které 

osobnost značky FIFA MS vystihují velice dobře. Charakteristika inovativní také osobnost 

této značky vystihuje, avšak názor respondentů nebyl v tomto smyslu aţ tak jednoznačný jako 

u ostatních výše zmíněných charakteristik. 

Charakteristika inovativní tedy bezpochyby nepředstavuje slabou stránku osobnosti 

značky FIFA MS, ale ponechává určitý prostor pro její zlepšení do budoucnosti. Je to tedy 

jedna z charakteristik, na kterou by se značka FIFA MS měla zaměřit ve své marketingové 

komunikaci, neboť její vylepšení podpoří celkovou image značky FIFA MS. 

Charakteristiky aktivní a dynamický jsou silnou stránkou osobnosti značky FIFA MS 

a tedy i charakteristikami, na kterých lze stavět dlouhodobou marketingovou strategii. 
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5.2.4 Dimenze Agresivita 

5.2.4.1 Agresivní 

Graf č. 51 ukazuje poměrně velkou nesourodost názorů respondentů v souvislosti 

s charakteristikou agresivní. 42% respondentů zaujalo k charakteristice agresivní souhlasný 

postoj, zatímco 39,7% respondentů zvolilo jednu z nesouhlasných variant odpovědi. 18,7% 

respondentů zůstalo indiferentních. 

Graf 51 Charakteristika agresivní osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Průměrná hodnota ve výši 3,93 a hodnota šikmosti ve výši -0,11 naznačují převaţující 

neutrální postoj respondentů, avšak modus ve výši 5 naopak poukazuje na skutečnost, ţe 

charakteristika agresivní osobnost značky FIFA MS spíše vystihuje. Tento nesoulad je 

způsoben velkou heterogenitou názorů respondentů, neboť výše směrodatné odchylky činí 

1,46. Z analýzy statických veličin uvedených na grafu č. 52 tedy vyplývá převaţující neutrální 

postoj respondentů a tedy i skutečnost, ţe respondenti povaţují značku FIFA MS za částečně 

agresivní a částečně nikoliv. 
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Graf 52 Charakteristika agresivní osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

5.2.4.2 Odvážný 

K charakteristice odváţný zaujali respondenti poměrně nejednotný názor, coţ je patrné 

z grafu č. 53. 46,2% respondentů se přiklonilo k jedné ze souhlasných variant odpovědi, 

zatímco nesouhlasný postoj zaujalo 33,3% respondentů. Indiferentních zůstalo 20,5% 

respondentů. 

Graf 53 Charakteristika odvážný osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  
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Dle průměrné hodnoty ve výši 4,21, hodnoty modu ve výši 5 a hodnoty šikmosti ve 

výši -0,22 lze říci, ţe respondenti zaujali k charakteristice odváţný neutrální aţ mírně 

souhlasný postoj. Poměrně vysoká heterogenita názorů respondentů je vyjádřena hodnotou 

směrodatné odchylky ve výši 1,31. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, ţe značka 

FIFA MS je povaţována za značku částečně odváţnou.  

Graf 54 Charakteristika odvážný osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.2.4.3 Shrnutí 

Dimenze agresivita je tvořena charakteristikami agresivní a odváţný. Charakteristika 

agresivní je povaţována za charakteristiku, která osobnost značky FIFA MS částečně 

vystihuje a částečně nikoliv. Charakteristika odváţný vystihuje osobnost značky FIFA MS 

také pouze částečně, avšak v případě této charakteristiky o něco více převaţuje souhlasný 

postoj respondentů. 

Charakteristika agresivní je pro celkový pohled na osobnost značky FIFA MS 

charakteristikou nerelevantní, neboť není v souladu s celkovým charakterem této značky ani 

jiných značek sportovních událostí. To, ţe je tato značka vnímána jako částečně agresivní 

není způsobeno jejím chováním na trhu, ale tím, ţe někteří respondenti na značku přenášejí 

agresivní chování některých hráčů při utkáních. Jak jiţ bylo zmíněno, jako agresivní jsou 

většinou vnímány značky, které mají silnou konkurenci, ve které je obtíţné se prosadit, coţ 

není případ velkých sportovních událostí.  

Charakteristika odváţný určitou relevanci pro celkový pohled na osobnost značky 

nepochybně má. To, ţe tato charakteristika není jednoznačně povaţována za vystihující 
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osobnost značky FIFA MS, lze také odůvodnit pohledem veřejnosti na značku FIFA MS jako 

na tradiční a etablovanou, která není nucena dělat riskantní rozhodnutí. Postoj respondentů 

k této charakteristice proto nelze vnímat jako slabou stránku osobnosti značky FIFA MS. 

5.2.5 Dimenze Jednoduchost 

5.2.5.1 Běžný 

Postoj, který respondenti zaujali k charakteristice běţný je poměrně nejednotný a jak 

je z grafu č. 55 patrné, převaţuje spíše nesouhlasný postoj respondentů k této charakteristice, 

a to ve výši 54,8%. Jednu ze souhlasných variant odpovědi zvolilo 23,4% respondentů a 

21,8% respondentů zůstalo indiferentních. 

Graf 55 Charakteristika běžný osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Na základě průměrné hodnoty ve výši 3,36 a hodnoty šikmosti ve výši 0,39 lze říci, ţe 

charakteristika běţný je povaţována spíše za nevystihující osobnost značky FIFA MS. 

Hodnota modu v tomto případě nehraje významnou roli, neboť stejný počet respondentů 

zvolil odpověď „spíše nevystihuje“ a odpověď „částečně ano, částečně ne“. Z hodnoty 

směrodatné odchylky ve výši 1,37 je patrná poměrně vysoká heterogenita postoje 

respondentů. Z výše uvedených skutečností tedy lze usuzovat, ţe značka FIFA MS spíše není 

povaţována za značku běţnou. 
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Graf 56 Charakteristika běžný osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

5.2.5.2 Přirozený 

Jak je patrné z grafu č. 57, zaujalo nejvíce respondentů v souvislosti s charakteristikou 

přirozený neutrální postoj, a to celých 28,9% respondentů. Jednu ze souhlasných variant 

odpovědi zvolilo 37,2% respondentů a naopak nesouhlasný postoj zaujalo 34% respondentů.  

Graf 57 Charakteristika přirozený osobnosti značky FIFA MS - četnost jednotlivých odpovědí 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Na základě průměrné hodnoty ve výši 3,97, modu ve výši 4 a také nízké hodnotě 

šikmosti ve výši -0,13 je zřejmé, ţe většina respondentů zaujala v souvislosti 
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s charakteristikou přirozený neutrální postoj. Směrodatná odchylka ve výši 1,15 značí 

převaţující homogenitu názorů respondentů. Lze tedy konstatovat, ţe respondenti povaţují 

značku FIFA MS za částečně přirozenou a částečně nikoliv.  

Graf 58 Charakteristika přirozený osobnosti značky FIFA MS - statistické veličiny 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

5.2.5.3  Shrnutí 

Dimenze jednoduchost je tvořena charakteristikami běţný a přirozený. 

K charakteristice běţný zaujali respondenti spíše nesouhlasný postoj a k charakteristice 

přirozený postoj neutrální. 

Spíše nesouhlasný postoj k charakteristice běţný je moţné vysvětlit podobným 

způsobem jako v případě LOH, a to tím, ţe mistrovství světa ve fotbale je prostřednictvím 

televizního přenosu dostupné téměř všem a je tedy i běţnou součástí jejich ţivota, avšak 

přesto se jedná o velice unikátní událost, která se koná pouze jednou za čtyři roky. Tento 

postoj respondentů proto nepředstavuje slabinu osobnosti značky FIFA MS, neboť tato 

charakteristika není významná pro budování silné image této značky a není proto ani 

relevantní pro měření osobnosti značky velkých sportovních událostí.   

Důvodem neutrálního postoje respondentů k charakteristice přirozený můţe být např. 

velká komercionalizace fotbalu a s tím spojené konsekvence. Charakteristika přirozenost tedy 

představuje určitou slabinu osobnosti značky FIFA MS, na kterou by se tato značka měla do 

budoucnosti zaměřit ve své marketingové strategii. Její vylepšení totiţ napomůţe také 

celkovému vylepšení image značky FIFA MS. 
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5.2.6 Dimenzionální analýza osobnosti značky FIFA MS 

Prostřednictvím analýzy jednotlivých dimenzí a charakteristik osobnosti značky FIFA 

MS, byla potvrzena irelevance některých charakteristik pro měření osobnosti této značky. 

Jedná se o stejné charakteristiky jako v případě značky LOH, tedy o charakteristiky 

realistický/přízemní, romantický, agresivní a běţný (viz kapitola 5.1.6). Tyto charakteristiky 

lze tedy označit za nerelevantní pro měření osobnosti značky velkých sportovních událostí 

všeobecně. 

Na grafu č. 59 je zobrazena celková průměrná hodnota a celkový modus jednotlivých 

dimenzí osobnosti značky FIFA MS, a to bez vlivu charakteristik označených za nerelevantní 

pro osobnost této značky. 

Graf 59 Dimenzionální analýza osobnosti značky FIFA MS 
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Zdroj: vlastní zobrazení.  

Z grafu č. 59 je patrné, ţe osobnost značky FIFA MS je vystihována pouze dimenzí 

Aktivita, která tvoří jádro osobnosti této značky. Značku FIFA MS lze tedy charakterizovat 

jako značku aktivní, dynamickou a inovativní, neboť v těchto charakteristikách spočívá síla 

její osobnosti. Právě tyto charakteristiky by měly tvořit základní kámen pro budování 

dlouhodobé marketingové strategie značky FIFA MS. 

Určitou slabinu představují charakteristiky stabilní, odpovědný, citový a přirozený. 

Zdůraznění těchto charakteristik prostřednictvím marketingové komunikace by proto jistě 

mělo pozitivní vliv na celkovou image značky FIFA MS. Charakteristiku stabilní je moţné 

podpořit např. zdůrazněním tradice značky FIFA MS a jejích dlouhodobých cílů jako je 
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podpora společenských, výchovných a kulturních hodnot po celém světě, hledání rovnováhy 

ve standardech a infrastruktuře fotbalu v jednotlivých zemích, vybudování moderní, funkční a 

transparentní administrativy ve fotbalu, atd. (FIFA, 2011). 

Co se týče charakteristik odpovědný a přirozený, bylo by vhodné je podpořit 

především zdůrazněním skutečnosti, ţe FIFA MS klade velký důraz na společenskou 

odpovědnost. Její marketingová kampaň by tedy měla být zaměřena na soustavnou snahu této 

značky o vytvoření lepší budoucnosti, neboť fotbal není povaţován pouze za globální sport, 

ale také za sjednocující sílu, jejíţ působivost můţe mít významný společenský přínos. Velmi 

pozitivní přínos by také jistě mělo zdůraznění fotbalu jako prostředku pro společenský a 

lidský rozvoj, a to především prostřednictvím podpory místních komunit v oblastech míru, 

zdraví, sociální integrace, vzdělání atd. Neméně významné je také zdůraznění toho, ţe FIFA 

MS klade důraz na odpovědnost za ţivotní prostředí a sniţování negativního vlivu svých 

aktivit na ţivotní prostředí (FIFA, 2011). 

Pozitivní vliv na charakteristiky stabilní a odpovědný by jistě také měla snaha o co 

největší eliminaci negativního vlivu chování některých hráčů při zápasech a mimo ně na 

osobnost značky FIFA MS, a to např. prostřednictvím reklamního vyuţití současných a 

bývalých slavných hráčských osobností, které jsou veřejností vnímány pozitivně a u kterých 

je moţné zdůraznit charakteristiky jako fair-play, spolehlivost, odpovědnost, radost ze hry, 

atd. 

V případě charakteristiky citový by měla být marketingová komunikace zaměřena na 

zdůraznění např. radosti při pocitu vítězství, proţívání a vypořádání se s těţkými momenty při 

zápasech, napětí a nepředvídatelného vývoje, neboť to všechno jsou skutečnosti, které dělají 

značky sportovních událostí atraktivními a přitaţlivými pro diváky. 

5.3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU OSOBNOSTI ZNAČKY LOH 

DLE DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK RESPONDENTŮ 

5.3.1 Analýza výsledků výzkumu dle pohlaví respondentů 

Graf č. 61 zobrazuje průměrné hodnoty všech charakteristik v závislosti na pohlaví 

respondentů. Nepatrné rozdíly v postoji respondentů jsou zřejmé u charakteristik dynamický, 

inovativní a romantický, avšak rozdíl průměrné hodnoty v závislosti na pohlaví respondentů 

od celkového průměru nepřesáhl ani u jedné z těchto charakteristik hodnotu 0,5 a tyto rozdíly 

lze proto povaţovat za nevýznamné. U ostatních charakteristik je názor muţů a ţen téměř 
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totoţný. Na základě této analýzy lze tedy konstatovat, ţe vnímaná osobnost značky LOH není 

závislá na pohlaví respondentů. 

Graf 60 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky LOH dle pohlaví respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.3.2 Analýza výsledků výzkumu dle věku respondentů 

Z grafu č. 62, který zobrazuje průměrné hodnoty všech charakteristik v závislosti na 

věku respondentů, je patrné, ţe největší rozdíly v průměrných hodnotách vykazují respondenti 

ve věku 60 a více let. Největší rozdíl v postoji respondentů nastal u charakteristik 

realistický/přízemní a citový. Rozdíly v průměrné hodnotě u ostatních charakteristik spočívají 

pouze v míře souhlasu či nesouhlasu v souvislosti s jednotlivými charakteristikami a jejich 

výše nepřesahuje hodnotu 1. Tyto rozdíly lze proto povaţovat za nevýznamné.  

Respondenti ve věku 60 a více let povaţují značku LOH za realistickou/přízemní, 

zatímco ostatní respondenti ji za realistickou/přízemní povaţují pouze částečně. Jak však bylo 

uvedeno v kapitole 5.1.6, není tato charakteristika pro osobnost značky LOH relevantní a 

tento rozdíl v postoji respondentů proto není významný pro celkový pohled na osobnost 

značky LOH. 

Charakteristiku citový povaţují respondenti ve věku 60 a více let za spíše vystihující 

osobnost značky LOH, přičemţ ostatní respondenti ji povaţují pouze za částečně vystihující 

osobnost značky LOH. Rozdíl od celkového průměru však u této charakteristiky nepřesáhl 

hodnotu 1 a nejedná se proto o významnou diskrepanci v postoji respondentů. 
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Na základě výše zmíněných skutečností lze tedy konstatovat nezávislost postoje 

respondentů k osobnosti značky LOH na jejich věku. 

Graf 61 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky LOH dle věku respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.3.3 Analýza výsledků výzkumu dle vzdělání respondentů 

Graf č. 63 znázorňuje průměrné hodnoty všech charakteristik v závislosti na vzdělání 

respondentů. Z tohoto grafu je patrné, ţe určitý rozdíl v postoji respondentů nastal pouze u 

charakteristiky běţný, a to mezi respondenty se základním vzděláním a ostatními 

respondenty. Respondenti se základním vzděláním se přiklání k názoru, ţe značka LOH je 

spíše značkou běţnou, zatímco ostatní respondenti se kloní k názoru, ţe značka LOH spíše 

není běţnou značkou. U všech tří skupin respondentů je však jejich postoj spíše neutrální a 

rozdíl je tedy pouze v opačné převaţující tendenci. Charakteristika běţný byla dále v kapitole 

5.1.6 označena za charakteristiku nerelevantní pro osobnost značky LOH. Tento rozdíl 

v postoji respondentů proto není významný pro celkový pohled na osobnost značky LOH. 

Z výše zmíněných skutečností tedy vyplývá, ţe vnímání osobnosti značky LOH není závislé 

na vzdělání respondentů. 
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Graf 62 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky LOH dle vzdělání respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.3.4 Analýza výsledků výzkumu dle zaměstnání respondentů 

Graf č. 63 potvrzuje téměř úplnou shodu postoje studentů a ostatních respondentů 

ke všem relevantním charakteristikám osobnosti značky LOH. Mírné rozdíly nastaly pouze u 

charakteristik realistický/přízemní a romantický, které jsou pro osobnost značky LOH 

charakteristikami nerelevantními. Lze tedy říci, ţe vnímání osobnosti značky LOH je 

nezávislé na tom, zda se jedná o vzorek studentů či nikoli. 
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Graf 63 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky LOH dle zaměstnání respondentů 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Analýza výsledků výzkumu dle zaměstnání 
respondentů

Studenti Ostatní

 
Zdroj: vlastní zobrazení. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe vnímání osobnosti značky LOH je napříč různými 

skupinami respondentů téměř shodné a ţe je tedy nezávislé na pohlaví, věku, vzdělání a 

zaměstnání respondentů. 

5.4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU OSOBNOSTI ZNAČKY FIFA 

MS DLE DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK 

RESPONDENTŮ 

5.4.1 Analýza výsledků výzkumu dle pohlaví respondentů 

Graf č. 64 zobrazuje průměrné hodnoty všech charakteristik v závislosti na pohlaví 

respondentů. Na základě tohoto grafu lze potvrdit téměř úplnou shodu názorů muţů a ţen 

v souvislosti s osobností značky FIFA MS. Mírný rozdíl nastal pouze u charakteristik 

romantický a citový. Nejedná se však o rozdíl v postoji jednotlivých skupin respondentů, ale 

pouze o mírný rozdíl v míře nesouhlasného postoje u těchto charakteristik v hodnotě přibliţně 

0,25 u obou charakteristik. Z toho vyplývá, ţe vnímání osobnosti značky FIFA MS je 

nezávislé na pohlaví respondentů. 
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Graf 64 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky FIFA MS dle pohlaví respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.4.2 Analýza výsledků výzkumu dle věku respondentů 

Dle grafu č. 65, který zobrazuje průměrné hodnoty jednotlivých charakteristik 

v závislosti na věku respondentů, je patrné, ţe rozdíl v postoji respondentů nastal pouze u 

charakteristiky realistický/přízemní. Rozdíly v průměrné hodnotě u ostatních charakteristik 

spočívají pouze v míře souhlasu či nesouhlasu v souvislosti s jednotlivými charakteristikami a 

jejich výše nepřesahuje hodnotu 0,6. Tyto rozdíly lze proto povaţovat za nevýznamné. 

Respondenti ve věku 60 a více let povaţují značku FIFA MS za spíše 

realistickou/přízemní, zatímco ostatní respondenti ji za realistickou/přízemní povaţují pouze 

částečně. Jak však bylo uvedeno v kapitole 5.2.6, není tato charakteristika pro osobnost 

značky FIFA MS relevantní a tento rozdíl v postoji respondentů proto není významný pro 

celkový pohled na osobnost této značky. 
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Graf 65 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky FIFA MS dle věku respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.4.3 Analýza výsledků výzkumu dle vzdělání respondentů 

Na grafu č. 66 jsou zobrazeny průměrné hodnoty všech charakteristik v závislosti na 

vzdělání respondentů. Z tohoto grafu je patrné, ţe u jednotlivých skupin respondentů 

převaţuje téměř shodný postoj. Nepatrné rozdíly v průměrné hodnotě u některých 

charakteristik spočívají pouze v míře souhlasu či nesouhlasu v souvislosti s jednotlivými 

charakteristikami a jejich výše nepřesahuje hodnotu 0,6. Tyto rozdíly lze proto povaţovat za 

nevýznamné. 
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Graf 66 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky FIFA MS dle vzdělání respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 

5.4.4 Analýza výsledků výzkumu dle zaměstnání respondentů 

Graf č. 67 potvrzuje téměř úplnou shodu postoje studentů a ostatních respondentů 

ke všem charakteristikám osobnosti značky FIFA MS. Lze tedy konstatovat, ţe vnímání 

osobnosti této značky je nezávislé na tom, zda se jedná o vzorek studentů či nikoli. 

Graf 67 Analýza výsledků výzkumu osobnosti značky FIFA MS dle zaměstnání respondentů 
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Zdroj: vlastní zobrazení. 
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Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe vnímání osobnosti značky FIFA MS je napříč 

různými skupinami respondentů téměř shodné a ţe je tedy nezávislé na pohlaví, věku, 

vzdělání a zaměstnání respondentů. 
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6 DISKUZE 

Na základě výzkumu měření osobnosti značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa 

(2009) byla vytvořena nová metoda pro měření osobnosti značky, která je díky své 12 členné 

škále pečlivě zvolených charakteristik jednodušší na provedení a přináší přesnější výsledky 

neţ metoda J. L. Aaker, protoţe nejsou zatíţeny demografickými charakteristikami ani jinými 

charakteristiky, které se k osobnosti značky nevztahují. 

Tato nová metoda je tedy zaloţena na pěti dimenzích: Odpovědnost, Aktivita, 

Agresivita, Emocionální stabilita a Jednoduchost. Těchto pět dimenzí je sloţeno ze 12 

charakteristik, kaţdá dimenze tedy obsahuje dvě aţ tři charakteristiky. Na základě statické 

analýzy byla ověřena jak reliabilita, tak i validita pouţitých dimenzí a charakteristik. Dále 

byla také ověřena moţnost pouţití této metody pro různé produktové kategorie, pro značky 

spadající do určité produktové kategorie, pro samostatné značky a také pro výzkumy 

napříč různými zeměmi. 

Jednou z oblastí pro další zkoumání jsou efekty odlišného vnímání dimenzí osobnosti 

značky u různých značek, tedy jaké výhody či nevýhody značce přináší souhlasný či 

nesouhlasný postoj spotřebitelů k jednotlivým dimenzím a charakteristikám. Nejen hodnoty 

spotřebitelů, ale také charakteristiky určitých cílových skupin (demografické, osobnostní, cíle, 

atd.) mohou souviset s tím, do jaké míry odlišnosti v dimenzích osobnosti značky určují 

postoj spotřebitelů ke značce, výběr značky, jejich loajalitu, atd. Je například moţné, ţe 

jedinci zaměření na podporu a stimulaci budou preferovat značky se silnou dimenzí Aktivita a 

naopak jedinci zaměření spíše na ochranu a prevenci budou preferovat značky se silnou 

dimenzí Odpovědnost (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Určitě by také bylo zajímavé zaměřit se na výzkum toho, jak různé marketingové 

aktivity ovlivňují jednotlivé dimenze osobnosti značky. Tedy jestli např. dynamická a 

inovativní marketingová kampaň posílí dimenzi Aktivita anebo zda je to výsada pouze pro 

uvedení inovativního produktu na trh. Dále by také jistě bylo zajímavé zaměřit se na to, jaký 

vliv mají specifické sloţky komunikace jako např. logo, sponzorování různých událostí, co-

branding, partnerství, atd. na dimenze osobnosti značky. Velice aktuálním tématem je také 

moţný vliv CSR aktivit (aktivit spojených se společenskou odpovědností firem) na dimenzi 

Odpovědnost (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009).  

Jedním z moţných nedostatků této metody však můţe být způsob, jakým byly 

vybírány charakteristiky do uţšího výběru, neboť mohlo dojít k vyloučení uţitečných 

charakteristik, které nebyly asociovány s jednou z dimenzí. Dále také validita a reliabilta této 
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metody byly značně ověřovány v Belgii, avšak v ostatních zemích jiţ do takové míry 

ověřovány nebyly. Proto by bylo vhodné provést další výzkumy pro ověření interkulturální 

reliability a validity této metody (Geuens, Weijters, De Wulf, 2009). 

Prostřednictvím analýzy výsledků výzkumu dle jednotlivých skupin respondentů byla 

potvrzena nezávislost vnímání osobnosti značky LOH a FIFA MS na pohlaví, věku a vzdělání 

respondentů a také na tom, zda se jedná o vzorek z řad studentů či nikoli. Na základě tohoto 

zjištění je tedy moţné konstatovat, ţe výsledky výzkumu jsou reprezentativní pro praţskou 

populaci a je tedy moţné je zobecnit jako názor praţské populace. 

Z tohoto zjištění dále vyplývá, ţe lze předpokládat nezávislost této metody měření 

osobnosti značky na výše zmíněných demografických charakteristikách respondentů a také 

potvrzení skutečnosti, ţe vzorek studentů je vhodným vzorkem pro výzkumy v oblasti 

sportovních značek. Ověření nezávislosti této metody měření osobnosti značky na 

demografických charakteristikách respondentů tedy představuje další oblast, na kterou je 

moţné se zaměřit v následných výzkumech.   

Jak bylo zmíněno v kapitolách 5.1.6 a 5.2.6, několik charakteristik pouţitých v této 

metodě není pro měření osobnosti značky velkých sportovních událostí zcela relevantních. 

Jedná se o charakteristiky realistický/přízemní, agresivní, romantický a běţný. Nejen značky 

velkých sportovních událostí, ale také značky sportovních klubů a organizací mají velice 

specifický charakter a v mnoha oblastech se odlišují od značek z jiných oblastí hospodářství. 

Bylo by proto vhodné navrhnout metodu měření osobnosti značky, která by vystihovala 

specifický charakter těchto sportovních značek a poskytla tak základ pro další výzkumy v této 

oblasti. 

Metodu měření osobnosti značky dle Geuense, Weijterse a De Wulfa lze tedy pouţít 

jako vhodný základ pro vytvoření škály pro měření osobnosti značky sportovních událostí, 

klubů a organizací. Tento výzkum můţe proto poslouţit jako báze pro další výzkumy v této 

oblasti. Jako první krok by bylo vhodné nahradit nerelevantní charakteristiky takovými 

charakteristikami, které budou vystihovat specifický charakter těchto sportovních značek.  

Charakteristika realistický/přízemní by mohla být nahrazena charakteristikami 

důvěryhodný či spolehlivý, protoţe tyto charakteristiky dotváří svou podstatou dimenzi 

Odpovědnost a jeví se jako vhodné pro deskripci osobnosti sportovních značek. 

Co se týče charakteristiky agresivní, tak by bylo vhodné ji zaměnit za charakteristiky 

odolný či vytrvalý, jelikoţ tyto charakteristiky vystihují podstatu značek sportovních událostí, 

klubů a organizací. V důsledku nahrazení charakteristiky agresivní by také bylo vhodné nově 

označit dimenzi Agresivita pojmem, který bude lépe vystihovat podstatu této dimenze pro 
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osobnost sportovních značek. Tato dimenze by tedy mohla být nově označena jako 

Houţevnatost, neboť tento pojem lépe zastřešuje charakteristiky odváţný a nově odolný či 

vytrvalý, které by tuto dimenzi vytvářely.  

Charakteristika romantický by v souvislosti s osobností sportovních značek mohla být 

nahrazena např. charakteristikami vzrušující, temperamentní či vášnivý, poněvadţ tyto 

charakteristiky vystihují specifický charakter sportovních značek a jeví se jako vhodné pro 

popis jejich osobnosti. 

Dále namísto charakteristiky běţný by mohly být pouţity např. charakteristiky 

jedinečný či osobitý, neboť tyto charakteristiky jsou v souladu se specifickým charakterem 

značek sportovních událostí, klubů a organizací. Jako konsekvence této modifikace by mělo 

dojít také k úpravě označení dimenze Jednoduchost, a to např. jako Osobitost. 
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7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Vyuţívání marketingu je pro značky sportovních událostí, klubů a organizací velice 

důleţitým nástrojem, který jim umoţňuje docílit diferenciace své značky od konkurenčních 

sportovních značek, zvyšuje povědomí veřejnosti o jejich značce a pozitivně působí také na 

utváření loajality a tím také na budování silné základny fanoušků. Díky správnému pouţití 

marketingových nástrojů tak dochází ke zvyšování hodnoty sportovní značky, coţ má značný 

vliv i na její další aktivity. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe jedním z nezbytných předpokladů pro vytvoření a 

udrţení silné značky na poli sportovního průmyslu je jasný koncept identity značky, jenţ 

udává směr pro úspěšné budování pozice značky na trhu. Základem silné a úspěšné značky je 

tedy komplexní zachycení identity značky, její aktuální interpretace a také její zaměření na 

budoucí vývoj. Identita značky se skládá z mnoha komponentů, které se navzájem ovlivňují a 

doplňují, a proto je nutné brát v úvahu také jejich společné působení. 

Jedním z hlavních komponentů image a identity značky je také osobnost značky, která 

je velice důleţitým atributem pro efektivní propagaci a positioning značky. Sportovní 

manaţeři tedy mohou díky znalosti osobnosti značky vyvíjet efektivní marketingové strategie 

a vyuţívat osobnost značky např. jako formu diferenciace od konkurenčních značek. K tomu 

je ale velice důleţité mít povědomí o konkurenčních sportovních značkách a především o 

osobnosti jejich značky (Braunstein, Ross, 2010).  

Měření osobnosti značky tedy umoţňuje identifikovat osobnost dané sportovní značky 

a také určit, zda je potřeba některé charakteristiky posílit či naopak sníţit jejich důraz. 

Koncept osobnosti značky je vhodné vyuţít také pro účely sponzoringu, neboť mnoho 

výzkumů ukázalo důleţitost určité shody image obou značek při řízení sponzoringových 

aktivit společností (Braunstein, Ross, 2010). 

 

Z výsledků výzkumu je patrné, ţe osobnost značky LOH je vystihována dimenzemi 

Odpovědnost, Aktivita a Jednoduchost, které jako celek tvoří jádro osobnosti této značky. 

Značku LOH lze tedy charakterizovat jako značku stabilní, odpovědnou, aktivní, dynamickou 

a přirozenou, neboť v těchto charakteristikách spočívá síla její osobnosti. Právě tyto 

charakteristiky by měly tvořit základní kámen pro budování dlouhodobé marketingové 

strategie značky LOH. 

Naopak slabou stránku osobnosti značky LOH představují charakteristiky citový a 

inovativní a je proto potřeba je podpořit vhodnými marketingovými nástroji. Charakteristiku 
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inovativní je moţné podpořit zdůrazněním inovativních prvků v propagaci značky LOH jako 

je např. moţnost bezdrátového připojení k internetu na sportovištích, inovativní 

architektonická řešení pouţitá při výstavbě sportovišť, pouţití nejmodernějšího vybavení na 

stadionech, pouţití digitálních technologií, tak aby všechny výsledky a informace byly co 

nejaktuálnější, snaha o co nejmenší zatíţení ţivotního prostředí efektivním vyuţitím 

nejmodernějších technologií, atd. 

V případě charakteristiky citový by měla být marketingová komunikace zaměřena na 

zdůraznění např. radosti při pocitu vítězství, proţívání a vypořádání se s těţkými momenty při 

zápasech, napětí a nepředvídatelného vývoje, neboť to všechno jsou skutečnosti, které dělají 

značky sportovních událostí atraktivními a přitaţlivými pro diváky. 

 

Na základě výsledků výzkumu lze dále konstatovat, ţe osobnost značky FIFA MS je 

vystihována pouze dimenzí Aktivita, která tvoří jádro osobnosti této značky. Značku FIFA 

MS lze tedy charakterizovat jako značku aktivní, dynamickou a inovativní, neboť v těchto 

charakteristikách spočívá síla její osobnosti. Právě tyto charakteristiky by měly tvořit základní 

kámen pro budování dlouhodobé marketingové strategie značky FIFA MS. 

Určitou slabinu představují charakteristiky stabilní, odpovědný, citový a přirozený. 

Podpora těchto charakteristik prostřednictvím jasně definované marketingové komunikace 

proto jistě bude mít pozitivní vliv na celkovou image značky FIFA MS. Charakteristiku 

stabilní je moţné podpořit např. zdůrazněním tradice značky FIFA MS a jejích dlouhodobých 

sociálních a ekonomických cílů jako je podpora společenských, výchovných a kulturních 

hodnot po celém světě, hledání rovnováhy ve standardech a infrastruktuře fotbalu v 

jednotlivých zemích, vybudování moderní, funkční a transparentní administrativy ve fotbalu, 

atd. (FIFA, 2011). 

Co se týče charakteristik odpovědný a přirozený, bylo by vhodné je podpořit 

především zdůrazněním skutečnosti, ţe FIFA MS klade velký důraz na společenskou 

odpovědnost. Její marketingová kampaň by tedy měla být zaměřena na soustavnou snahu této 

značky o vytvoření lepší budoucnosti, neboť fotbal není povaţován pouze za globální sport, 

ale také za sjednocující sílu, jejíţ působivost můţe mít významný společenský přínos. Velmi 

pozitivní přínos by také jistě mělo zdůraznění fotbalu jako prostředku pro společenský a 

lidský rozvoj, a to především prostřednictvím podpory místních komunit v oblastech míru, 

zdraví, sociální integrace, vzdělání atd. Neméně významné je také zdůraznění toho, ţe FIFA 

MS klade důraz na odpovědnost za ţivotní prostředí a sniţování negativního vlivu svých 

aktivit na ţivotní prostředí (FIFA, 2011). 



 

139 
 

Mimo jiné by pozitivní vliv na vnímání charakteristik stabilní a odpovědný osobnosti 

značky FIFA MS jistě měla také snaha o co největší eliminaci negativního vlivu chování 

některých hráčů při zápasech a mimo ně. To by mohlo být realizováno prostřednictvím 

reklamního vyuţití současných a bývalých slavných hráčských osobností, které jsou vnímány 

veřejností pozitivně a u kterých je moţné zdůraznit charakteristiky jako fair-play, 

spolehlivost, odpovědnost, radost ze hry, atd. 

V případě charakteristiky citový by měla být marketingová komunikace zaměřena na 

zdůraznění obdobných skutečností jako v případě značky LOH, tedy na radost při pocitu 

vítězství, na proţívání a vypořádání se s těţkými momenty při zápasech, na napětí a 

nepředvídatelný vývoj. 

 

Na základě výše zmíněných skutečností lze potvrdit platnost obou hypotéz, tedy ţe 

osobnost značky LOH je respondenty vnímána velice pozitivně, tzn., ţe dimenze 

Odpovědnost, Aktivita a Jednoduchost osobnosti značky LOH byly označeny za vystihující 

osobnost této značky a dále, ţe dimenze Aktivita je jedinou dimenzí vystihující osobnost 

značky FIFA MS a ţe dimenze Odpovědnost, Emocionální stabilita a Jednoduchost nebyly 

vnímány jako vystihující osobnost této značky. 
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12 PŘÍLOHY 
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6 Inovativní 12 Přirozený

4 Aktivní 10 Citový

5 Dynamický 11 Běžný

2 Stabilní 8 Odvážný

3 Odpovědný 9 Romantický

Dobrý den,

dostává se Vám do rukou dotazník, který zkoumá osobnost značky velkých sportovních událostí. 

Cílem tohoto šetření je zjistit, jak široká veřejnost nahlíţí na jednotlivé sportovní události (v tomto případě se jedná o 

FIFA mistrovství světa ve fotbale a Letní olympijské hry).

Při vyplňování dotazníku záleţí pouze na Vašem osobním názoru, takţe neexistuje ţádná špatná odpověď. 

 

Vyjádřete svůj postoj ke značce Letní olympijské hry.

Pro ohodnocení máte k dispozici sedmičlennou škálu. U kaţdé charakteristiky 

zaškrtněte tu moţnost, která nejlépe vyjadřuje Váš postoj.

1 Realistický/přízemní 7 Agresivní
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Základní údaje:

Pohlaví:       muţ       ţena

Věk:            18 - 29      30 - 44     45 - 59      60+      

Vzdělání:     základní (včetně vyučení bez maturity)   středoškolské (včetně VOŠ)      vysokoškolské                    

Zaměstnání:   Student  Jiné: ……………………………………

Týdně se věnuji sportu: ……………hodin

Oblíbené sporty: ……………...…………………………………….……………………………………..

(aktivně či pasivně)

6 Inovativní 12 Přirozený

4 Aktivní 10 Citový

5 Dynamický 11 Běžný

2 Stabilní 8 Odvážný

3 Odpovědný 9 Romantický

 

Vyjádřete svůj postoj ke značce FIFA MS ve fotbale.

Pro ohodnocení máte k dispozici sedmičlennou škálu. U každé charakteristiky 

zaškrtněte tu možnost, která nejlépe vyjadřuje Váš postoj.

1 Realistický/přízemní 7 Agresivní

 


