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Abstrakt 

Název práce: Firemní design lyžařské školy Maja Sport 

Cíle práce: Hlavním cílem této práce je návrh nového firemního designu pro 

lyžařskou školu Maja Sport s návrhem na jeho implementaci.

Dílčími  cíli  k  dosažení  cíle  hlavního  jsou  analýzy  firemního

designu  nejvýznamnějších  konkurentů  a  analýza  současného

stavu firemního designu lyžařské školy Maja Sport.

Metody: Pro  dosažení  stanovených  cílů  bylo  využito  několika  metod.

Analýzy  firemního  designu  vycházejí  především z  pozorování

a  analýzy  dokumentů.  Tvorba  návrhu  nového  designu  potom

z kolektivní metody brainstormingu a z neformálních rozhovorů

s majitelem a manažerem lyžařské školy.

Výsledky: Práce  zjistila  významné  nedostatky  v  současném  firemním

designu lyžařské školy Maja Sport. V porovnání s konkurencí je

její design velice nesourodý a vypadá neprofesionálně. Z tohoto

důvodu je prací navrhnut zcela nový firemní design. 

Praktickým  výstupem  této  práce  je  návrh  na  implementaci

a design manuál s pravidly a příklady užití navrhovaného nového

firemního designu.

Klíčová slova: Firemní  design,  firemní  identita,  logo,  barevnost,  typografie,  

jednotný styl, design manuál



Abstract 

Title of study: Corporate design of Maja Sport ski school

Objectives: The main objective of this thesis is to design a new corporate design

for the ski school Maja Sport with a proposal for its implementation.

Partial aims to achieve main objective are analysis of corporate design

of  major  competitors  and analysis  of  the  current  state  of  corporate

design ski school Maja Sport.

Methods:  To achieve the set goals have been used several methods. Analyses of

corporate design are based primarily on methods of observation and

analysis  of  documents.  Creating a  draft  of  new design is  based on

collective  brainstorming  and   informal  talks  with  the  owner  and

manager of the ski school.

Results: The  thesis found  significant  weaknesses  in  the  current  corporate

design ski  schools  Maja Sport.  Compared with  the competition,  its

design is highly fragmented and looks unprofessional. For this reason,

the  thesis  designed completely new corporate  design.  The practical

outcome of  this  work is  a  proposal  for  implementation  and design

manual with rules and examples of use of the proposed new company

design.

Key words: corporate  design,  corporate  identity,  logo,  colouring,  typography,   

visual style, design manual
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 1 ÚVOD

V současné době existuje nepřeberné množství firem a organizací. Každá z firem se

snaží o to samé, zaujmout svého potenciálního zákazníka. Proto by se každá z firem

měla prezentovat na první pohled co nejlépe. Zde tedy přichází na scénu firemní design.

Firmy, a především ty menší, často firemní design zanedbávají. Často z důvodu, že si

myslí,  že pěkný design je zbytečný. Že firmě nepřinese více klientů než více a více

reklam a slevových akcí. To je ale mylná představa. Pěkný design nejen, že přitahuje

pozornost a tím i klienty,  ale i působí lepším dojmem, než nespočet slevových akcí,

které mohou vyvolat dojem, že se jedná o podřadnou firmu, ke které nikdo nechce a tak

musí mít slevové akce.

Dalším důvodem zanedbávání je neochota vynakládání značných finančních prostředků

za  kvalitní  design.  Tato  neochota  mnohdy souvisí  s  prvním zmiňovaným důvodem.

Avšak pěkný firemní design nemusí  být vždy příliš  nákladný.  Obzvláště  v současné

době existuje veliké množství grafických studií a především studentů grafických směrů.

Firmy  si  tedy  musí  uvědomit,  že  mohou  dát  příležitost  studentům,  kteří  rádi  a  se

zápalem kvalitní design navrhnou za zlomek ceny co grafické studio. Pro studenty je to

možnost  jak  si  brzy  vytvořit  portfolio,  které  jim  v  budoucnu  může  přinést  klienty

a firmě toto řešení ušetří cenné finanční prostředky.

Firemní design propagační  funkce má funkci  identifikační.  Pokud firma má kvalitní

jednotnou  grafickou  prezentaci  vůči  veřejnosti,  je  veřejností  i  lépe  identifikovatelná

v záplavě konkurence.

Lyžařská škola Maja Sport je malou rodinnou firmou působící ve Špindlerově Mlýně,

jednom z  největších  a  nejkvalitnějších  lyžařských  středisek  v  České  republice,  kde

působí velké množství lyžařských škol. O to důležitější je pro tuto malou firmu první

dojem, který z velké části závisí právě na firemním designu, aby byla schopná obstát

v tak velké konkurenci  v  čele  s  firmami s  několikanásobně větším rozpočtem. Tato

práce by tedy měla podpořit firmu v boji s těmito velkými společnostmi.
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 2 CÍLE A ÚKOLY

Hlavním  cílem  této  bakalářské  práce  je  vytvoření  nového  firemního  designu  pro

lyžařskou školu a půjčovnu sportovního vybavení Maja Sport se sídlem ve Špindlerově

Mlýně.

 2.1 Úkoly práce

K dosažení hlavního cíle je potřeba splnit několik dílčích cílů:

● analýza designu nejvýznamnějších konkurentů ve Špindlerově Mlýně

● analýza současného designu lyžařské školy Maja Sport

● návrh nového firemního designu

● návrh na implementaci nového firemního designu
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 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

 3.1 Firemní identita

Pojem  firemní  identita  (corporate  identity  –  CI)  je  pojmem  velmi  často  špatně

interpretovaným. Lidé jej pravidelně zaměňují s pojmem firemní image. Dle Vysekalové

a Mikeše (2009, 16) však jde o dvě rozdílné věci: „firemní identita je to, jaká firma je

nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem této identity“.

Firemní  identita  vzniká  se  založením  firmy a  postupem  času  se  vyvíjí  na  základě

rozhodnutí  a  činů  firmy,  podobně  jako  osobní  identita  člověka.  Je  tedy  souhrnem

jednotlivých prvků pro danou firmu charakteristických. Zahrnuje například historický

vývoj  společnosti,  její  filozofii  a  vizi,  pracovníky firmy,  vzhled firmy a způsob její

prezentace, ale i její etické hodnoty (Vysekalová a Mikeš, 2009).

 3.1.1 Jednotlivé součásti firemní identity

Dle  mnohých  autorů  (Vysekalová  a  Mikeš,  2009;  Křížek  a  Crha,  2012)  je

firemní identita tvořena čtyřmi vzájemně propojenými prvky. Jsou to:

1) Firemní produkt – na něm v podstatě stojí existence firmy. Jde tedy o to, co

slouží k uspokojení potřeb našeho zákazníka. Například v případě lyžařské školy

jsou  produktem nabízené  lekce  lyžování,  snowboardingu  atd.  Produkt  velmi

výrazně  ovlivňuje  firemní  identitu,  tudíž  je  velmi  důležité  dbát  na  jeho

vlastnosti.

2) Firemní kultura – je, stručně řečeno, to, jakým způsobem se firma chová. Jak

vystupuje  recepční,  u  které  si  službu  objednáváte,  vystupování  instruktorů,

způsob oblékání zaměstnanců, ale i celková filozofie firmy, hodnoty uznávané

zaměstnanci a zvyklosti v chodu firmy.

3) Firemní design – sem řadíme souhrn především vizuálních a textových prvků

typických pro danou firmu. V případě lyžařské školy to budou především logo

a firemní oblečení instruktorů, které je na sjezdovkách důležitým poznávacím

znamením pro veřejnost a potenciální klienty.

4) Firemní komunikace – zahrnuje všechny komunikační prostředky, jimiž se firma

prezentuje široké veřejnosti,  komunikuje s klienty,  s partnery,  s orgány státní

správy, ale i se svými zaměstnanci.
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 3.2 Firemní design

Firemní  design  (FD)  je  vizuální  prezentací  firmy  veřejnosti  a  dalším  subjektům

(Svoboda,  2009).  Přestože  si  to  mnoho  firem  neuvědomuje,  graficky  se  veřejnosti

prezentuje každá z nich. Ať už je to pouze ceník nabízených produktů či logo a název

firmy, jde o grafickou prezentaci, díky které si zákazník firmu zapamatuje. Cílem by

tedy měl  být  originální,  snadno zapamatovatelný  a  jednotný styl  firemního designu.

Firemní design je součástí firemní identity a velmi silně ovlivňuje, jak je firma vnímána

zákazníky.  Ovlivňuje  tedy  i  její  celkovou  image.  Proto  by  měl  firemní  design

korespondovat se strategií a filozofií firmy.

Firemní design se skládá z několika prvků. Tyto prvky firemního designu Horný (2004)

dělí  na  základní  a  odvozené.  Mezi  základní  řadí  název  firmy,  značku/logo,  barvy

a  písmo  (typografii).  Z  těchto  základních  se  potom  vytváří  další  prvky  firemního

designu.  Pro  lyžařskou  školu  to  budou  především:  merkantilní  tiskoviny  (vizitky,

hlavičkový  papír),  propagační  tiskoviny (leták,  vlajka,  billboard),  orientační  systém,

vozidla a oděvy zaměstnanců. 

 3.2.1 Grafický manuál

Grafická  podoba  jednotlivých  prvků  firemního  designu  je  ukotvena  v  takzvaném

grafickém manuálu,  který  vymezuje jak a  kdy se každý jednotlivý  prvek firemního

designu má používat.  A to jak v případě tištěné prezentace,  tak i v její  elektronické

formě (Vysekalová a Mikeš, 2009). 

Proč by se měl takový manuál využívat? Při neexistenci souboru pravidel užívání prvků

FD si může každý zaměstnanec vytvářet vlastní styl užívání těchto prvků. Firma potom

nevypadá  jednotně  a  tím  dochází  k  poškozování  její  image.  Aby  nedocházelo

k porušování daných standardů, měl by být grafický manuál  pro zaměstnance závazný

(Horný, 2004). 

Grafický manuál se z pravidla vytváří ve dvou podobách - v tištěné a elektronické. Pro

společnost je výhodnější manuál v elektronické podobě, a to hned ze dvou důvodů. Za

prvé je k dispozici neustále a za druhé může obsahovat šablony firemních dokumentů ke

stažení.  Jak  vypadá  kvalitní  manuál?  Dle  Horného  (2004):  „více  než  rozsah  nebo

formální  zpracování,  kvalitu  a  funkčnost  manuálu  ovlivňuje  jeho  vnitřní  logika

a systémovost, faktická správnost, otevřenost, praktičnost a srozumitelnost“.  Pokud je
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manuál určený pro malou sportovní firmu, jakou je například lyžařská škola Maja Sport,

měl  by  být  zpracován  názorně,  aby ho  mohl  použít  i  laik.  Naopak  pokud  bychom

zpracovávali manuál pro grafické studio, měl by být natolik vyčerpávající, aby nedával

prostor grafikům pro vytvoření vlastních variací firemního stylu.

Základní osa všech grafických manuálů je stejná, ale každý manuál se liší rozsahem

(množstvím  odvozených  prvků  a  podrobností  popisu).  Ten  záleží  na  komplexnosti

firemní  identity,  velikosti  firmy  a  také  na  počtu  lidí,  kteří  budou  manuál  používat

(Whitbread, 2009). 

Manuál lze dle Whitbreada (2009) rozdělit do třech částí:

1) Identifikační prvky – definice a pravidla pro užívání základních prvků (název,

značka/logo, písmo, barvy) firemního designu.

2) Pravidla aplikace – pravidla pro užívání základních prvků v prvcích odvozených

a jejich příklady.

3) Zakázané varianty - příklady špatného nebo zakázaného užití jednotlivých prvků

firemního designu.

 3.3 Základní prvky FD

 3.3.1 Název firmy

Název je velmi důležitou součástí  FD. Je tou první věcí,  kterou člověk spatří,  když

přijde do kontaktu s firmou. Název musí korespondovat s firemní strategií a filozofií,

ostatně jako všechny části FD, aby nešířil nechtěnou image. Měl by být krátký, rázný

a bez rizika zkomolení. Dále by měl vypovídat něco o činnosti firmy, aby si potenciální

klient udělal obrázek, co vlastně může od naší firmy očekávat. Název by také měl být

mezinárodní,  což platí  obzvlášť v případě lyžařské školy,  která  se  vzhledem ke své

poloze z velké části zaměřuje i na cizince (Horný, 2004).

 3.3.2 Logo

Logo  je  dle  Horného  (2004)  nejdůležitějším  prvkem  firemního  stylu  a  firemního

designu. Většina autorů (Vysekalová a Mikeš, 2009; Křížek a Crha, 2012; Jurášková

a Horňák, 2012; Hardy, 2011) se shoduje, že logo je určitým symbolem, který funguje

jako grafický identifikátor daného subjektu. Logo vyvolává emoce. Proto je důležité si

stanovit, jaké emoce by mělo vyvolat, aby byly v souladu s celkovou firemní identitou.
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Stejně jako všechny prvky i FD výrazně ovlivňuje image firmy. Může ji zlepšit, ale při

špatném výběru také výrazně zhoršit.

Loga můžeme rozdělit do několika skupin (Hardy, 2011):

1) Obrazová  loga  –  vše  od  jednoduchých  kreseb  až  po  detailní  ilustrace,  které

používají  doslovný  význam  obrázku  jako  identifikátor  značky.  Taková  loga

vytváří u klientů okamžité propojení loga s názvem firmy, aniž by potřebovala

překlad  do  různých  jazyků.  Asi  nejznámějším  takovým  logem  je  logo

společnosti Apple. 

Nevýhodou obrazového loga je fakt, že často potřebuje doplnění textem, aby

vyslalo správnou zprávu klientům. Nicméně v současné době je trend opačný.

Velké zavedené firmy se snaží o zjednodušení svých log a upouští od textového

doplnění  svého loga.  Společnosti  tak  dosahují  větší  zapamatovatelnosti  loga.

Příkladem může být mezinárodní řetězec kaváren Starbucks, který, jak můžete

vidět v obrázcích níže, v nedávné době změnil své logo.
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Zdroj:  Starbucks



2) Abstraktní a symbolická loga – představují nedoslovnou interpretaci koncepce,

nápadu  nebo  přesvědčení  firmy,  které  je  poznávacím  znamením  pro  danou

společnost.  Logo je  často tvořeno geometrickými tvary navrženými s velkou

přesností. Taková loga jsou omezena pouze představivostí a kreativitou. Mohou

vypovídat celý příběh. Nevýhodou tohoto loga je, že i cílová skupina a veřejnost

musí  nad  logem  přemýšlet,  co  má  představovat  a  tím  může  docházet

k  pomalejšímu  spojení  s  firmou.  Další  nevýhodou  je  také  obtížné  nalezení

takového řešení, které bude fungovat. Možná nejznámějším takovým logem je

Swoosh společnosti Nike, které má představovat křídlo řecké bohyně vítězství

Niké  (odtud  také  název  Nike).  Dalším  myšleným významem je  také  výzva

k pohybu, tento význam vyplývá z anglického názvu loga „Swoosh“.

3) Emblémy  –  jsou  spojením  tvaru,  připomínající  erb,  obklopujícího  název

společnosti.  Emblémy  mohou  být  jednoduché  tvary  obklopující  text  nebo

i výrazně vykreslené. Logo ve formě emblému (erbu) využívají často sportovní

týmy  nebo  prestižní  organizace  jako  velké  zahraniční  univerzity  s  dlouhou

historií.

Tato loga se také často využívají na obalech potravinářských produktů. Hojně je

například  využívají  pivovarnické  společnosti.  S  tímto  užitím  souvisí

i pojmenování tohoto typu log Horným (2004), který tento typ loga označuje

jako etikety.

4) Logo s postavou – využívá symbol postavy uvnitř loga. Taková loga využívají

především kluby a  instituce.  Společnosti,  které  mají  v  logu  postavu,  nejsou

viděny tak vážně, jako například firmy mající za logo erb. Postavy totiž evokují

humor a připomínají nám dětství.  Obzvlášť,  je-li postava vykreslena ve stylu

karikatury. Postava v logu může mít vlastní identitu a vystupovat i jako maskot

firmy.  Postava  vytváří  pevnější  vazbu  mezi  společností  a  cílovou  skupinou,

pomáhá  zvyšovat  loajalitu  a  přátelskou  image  firmy.  Nevýhodou  může  být

image mladistvé firmy, která se nehodí všem firmám. Proto je důležité postavu

vybírat velice opatrně.

5) Písmová loga

1) Slovní  (wordmarks)  –  logo  tvořené  graficky  ztvárněným  celým  názvem

společnosti. Používá již existující nebo zbrusu nově navržený font přímo pro
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danou společnost.  Takto ztvárněné logo zvyšuje šance na originalitu  loga

a podporuje rozpoznání nové značky. Jedním z nejstarších a nejznámějších

log  tohoto  typu  je  logo  společnosti  Coca-Cola,  navržené  Frankem

Robinsonem v roce 1985. Od té doby toto logo nebylo potřeba nijak výrazně

měnit.

2) Jednopísmenná – loga využívající jedno písmeno nebo číslo. Obvykle se pro

vytvoření takového loga využívá prvního písmena názvu společnosti. Tento

typ loga hodně využívají automobilky (Honda, Suzuki, Seat, Lexus a další)

pro jeho jednoduchost, s tím související zapamatovatelnost a také velikost,

jelikož ho mohou použít i na doplňcích uvnitř auta. Naopak pro designery je

tvorba takového loga výzvou, protože najít originální a zajímavé řešení je

mnohdy velmi složité.

3) Monogramy –  kombinace  dvou  či  více  písmen  vytvářejících  logo  firmy.

Monogram vytváří  většinou první  písmena jména jednotlivce  nebo názvu

společnosti  či  organizace.  Tato  písmena  se  však  musí  alespoň  částečně

překrývat nebo být graficky ztvárněna. Příkladem takového loga může být

osobní logo Rogera Federera.  Běžně stojící  písmena vedle sebe se potom

označují za iniciály.

Hardy  (2011)  také  ve  své  publikaci  shrnuje  některé  výhody  log  obrazových

i  písmových.  Mezi  výhody  obrazových  log  zařazuje  nezávislost  na  jazyku,  lepší

aplikovatelnost na malých prostorech. U písmových log to je například nadčasovost či

snížení dodatečných výdajů na vysvětlení loga zákazníkům.
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Obr. 2: Vývoj loga společnosti Coca-Cola;
Zdroj:  http://cdn.designbeep.com/wp-content/uploads/2013/07/Coca-Cola.jpg



Základní požadavky na kvalitní logo

Většina  autorů  (Horný,  2004;  Airey,  2010;  Hardy,  2011)  se  shoduje  na  několika

základních vlastnostech, které by mělo kvalitní logo mít. Jsou to:

1) Zapamatovatelnost  –  abychom  dosáhli  účelu  loga,  musí  být  logo  dobře

zapamatovatelné. Díky tomu si zákazníci lépe spojí produkt s firmou.

2) Jednoduchost  –  je  jednou  z  nejdůležitějších  vlastností,  protože  zároveň

podporuje  další  důležité  vlastnosti.  Logo  by  mělo  být  tak  jednoduché,  aby

zákazník nemusel přemýšlet nad logem déle než 2 vteřiny. Jednoduchost také

podporuje možná nejdůležitější vlastnost loga, zapamatovatelnost. Jednoduché

logo lze také využít na všech médiích a díky tomu bude firma vidět všude.

3) Nadčasovost – další vlastnost, která podporuje zapamatovatelnost loga, protože

pokud se logo často mění, lidé si ho hůř zapamatují. Aby bylo logo nadčasové,

nemělo by při tvorbě reflektovat současný trend, ale mělo by být neutrální, tak

aby se dalo použít i v budoucnu za jiného trendu.

4) Relevantnost  –  logo  musí  být  vypovídající  o  zaměření  a  osobnosti  firmy.

Například není vhodné použít legrační logo pro pohřební službu, která by měla

vystupovat důstojně.

5) Originalita – kvalitní logo by mělo originální, ale jasné a nematoucí. Nemělo by

být příliš podobné již existujícímu logu.

6) Univerzálnost  –  kvalitní  logo  by  mělo  jít  využít  na  více,  ideálně  na  všech

druzích médií, ať už na obrazovkách nebo mediích tištěných, velkých i malých.

 3.3.3 Barevnost

Firemní  barvy jsou dalším významným prvkem vytvářející  firemní  design,  potažmo

firemní styl. Barva je hned druhou věcí (první je tvar), kterou mozek vnímá, teprve poté

vnímá text (Wheeler, 2009). Výrazně ovlivňuje, jak je společnost vnímána okolím. Za

firemní barvy Horný (2004) považuje obvykle dvě až tři přesně definované barvy, které

vyjadřují  charakter  firmy,  jednoznačně  ji  identifikují   na  všech  prvcích  firemního

designu (například rozdíl mezi plechovkou Coca Coly a Pepsi Coly je patrný na první

pohled, aniž bychom viděli loga, právě díky rozdílným firemním barvám). Tyto barvy

musí být přesně vymezené v grafickém manuálu firmy.
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Výběr barev se řídí strategií a filozofií firmy, barvy musí odpovídat stylu prezentace.

Různé  barvy  mohou  působit  různým  dojmem  (moderně,  seriózně,  dynamicky,

příjemně...). Musí působit příjemně po estetické stránce, dále by měly být jednoznačné

a neměly by být stejné jako barvy jiné firmy působící v okolí (Horný, 2004).

Při  návrhu  barev  lze  vycházet  z  barev  schválených  pro  logo,  nicméně  to  není

podmínkou. Tou je ovšem respektování a soulad s firemní strategií. K tomuto účelu lze

využít teorii psychologie barev, která říká, jak ta která barva působí na člověka. Jistě,

každý člověk vnímá barvy trochu jinak, nicméně touto studií bylo dokázáno, že některé

barvy vyvolávají stejné pocity u většiny lidí (Horný, 2004). Na druhou stranu jsou barvy

vnímány různě v různých kulturách, proto je potřeba zohlednit také cílovou skupinu.

Pokud se firma zaměřuje na cizince, musí zjistit, odkud pochází nejvíce jejích klientů

a barvy pak  přizpůsobit jejich kultuře (Wheeler, 2009).

Barvy mají tři dimenze: sytost, jas a odstín. Sytost je barevnou čistotou, neexistencí bílé

barvy. Syté barvy navozují dojem pohybu, akce. Jas vyjadřuje intenzitu, úroveň energie.

Jasné  barvy vytvářejí  dojem, že  je  objekt  blíže než  doopravdy je.  Odstín  je  vlnová

délka, tedy skutečná barva kterou vidíme (Horný, 2004). Podle vlnové délky můžeme

barvy rozdělit do třech skupin na teplé barvy (červené až žluté odstíny), studené barvy

(zelená až fialová) a neutrální barvy (odstíny šedi) (Stone, Adams a Morioka, 2008).

Teplé barvy jsou vnímány jako více energické a extrovertní, naopak studené barvy se

zdají chladnější a introvertnější. Neutrální barvy jsou vnímány jako takzvané prestižní

barvy (Horný, 2004).  Významy jednotlivých barev podle Stona,  Adamse a  Morioky

(2008) se nachází v tabulce níže.

Tabulka č. 1: Význam barev podle Stona, Adamse a Morioky (2008)
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Tabulka č. 1: Význam barev podle Stona, Adamse a Morioky (2008)

Aby  bylo  dosaženo  kvalitní  komplexní  identity,  musí  být  použity  vhodné  barevné

kombinace.  Šest  základních  kombinací  popisuje  ve  své  publikaci  Stone,  Adams

a Morioka (2008):
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1) Doplňkové  barvy  (Complementary)  –  barvy

s největším kontrastem, tedy barvy ležící na barevné

paletě naproti sobě.

2) Rozdělené doplňkové barvy (Split Complementary) –

kombinace tří barev. První z barev se rozdělí na dvě,

kdy se použijí nejbližší barvy na paletě po stranách

primární barvy. Druhá barva se zachová v původním

odstínu. 

3) Dvojité doplňkové barvy (Double Complementary) –

kombinace dvou párů protilehlých barev v barevném

spektru.  Doplňkové  barvy  se  sice  navzájem

zvýrazňují, ale druhá kombinace by neměla být příliš

blízko  prvnímu  zvolenému  odstínu.  Došlo  by

k utlumení kontrastu.

4) Obdobné  barvy  (Analogous)  –  kombinace  dvou

a více barev s podobnou vlnovou délkou (na paletě

barev se nachází vedle sebe). Kombinace barev tak

působí měkčeji.
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Obr. 4: Split Complementary 
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008

Obr. 5: Double Complementary
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008

Obr. 6: Analogous
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008

Obr. 3: Complementary 
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008



5) Triadické barvy (Triadic) – kombinace tří barev, které

jsou od sebe rovnoměrně vzdálené na barevné paletě.

Doplňkové  barvy  opět  zjemňují  kontrast  primární

barvy.

6) Monochromatické barvy (Monochromatic) – barevné

schéma vytvořené pomocí odstínů jedné barvy. 

Při  volbě  firemních  barev  je  nutné  dbát  nejen  na  správnou  kombinaci  z  hlediska

kontrastu, ale i na prostředí, kde daná firma působí. Dále je třeba zohlednit již zmíněný

zažitý  význam  barev  a  případně  pro  různá  kulturní  prostředí  vytvořit  alternativní

barevné kombinace. Alternativní kombinace je však krajním řešením v případě, není-li

jiná možnost jak situaci vyřešit (Horný, 2004).

Zvolené firemní barvy by měly být přesně definovány v grafickém manuálu. A to jak

pro užití v tištěných materiálech, tak pro užití v materiálech elektronických. Pro tištěné

a elektronické materiály existují dvě různé metody zobrazování barev a tedy i dva různé

barevné modely. Barvy pro obrazovky jsou definovány v modelu RGB. Tedy modelu,

kde dochází k míchání červené, zelené a modré barvy. Pro tisk se nejčastěji používá

model  CMYK.  Složení  barvy  je  definováno  poměrem  tyrkysové  (Cyan),  červené

anilinové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (blacK) (Hardy, 2011). Na obrázcích níže

jsou vyobrazeny oba barevné modely (Stone, Adams a Morioka, 2008).
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Obr. 7: Triadic
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008

Obr. 8: Monochromatic
Zdroj: Stone, Adams a 
Morioka, 2008



Obr. 9: Barevný model CMYK
Zdroj: Stone, Adams a Morioka, 2008

Obr. 10: Barevný model RGB
Zdroj: Stone, Adams a Morioka, 2008

Barvy v modelu RGB se tvoří pomocí světla, proto se RGB model řadí do aditivních

modelů. Tištěné barvy pomocí modelu CMYK a dalších jsou tvořeny pomocí barevných

inkoustů,  kde  nepřítomnost  inkoustu  znamená  barvu  podkladu,  na  který  je  inkoust

nanášen. Těmto modelům se říká substraktivní.  CMYK model je efektivní,  nicméně

záleží na tiskárně, jestli opravdu použije definovaný poměr jednotlivých barev. Z tohoto

důvodu se hojně využívá barevná paleta Pantone, kde je přesně předdefinováno velké

množství barev. Tato paleta je běžně používána většinou tiskáren (Hardy, 2011).

Při výběru barev je potřeba dávat pozor na to, zda námi vybraná barva existuje v obou

modelech. Některých barev v modelu RGB nelze dosáhnout v modelu CMYK. Barevná

paleta  Pantone  nabízí  kontrolu  barevné  shody v  těchto  dvou  modelech,  navíc  také

obsahuje vzorky, jak bude která barva vypadat na různých površích (Hardy, 2011).

 3.3.4 Firemní písmo

Firemní  písmo je  posledním základním prvkem firemního designu.  Volba  firemního

písma  může  velmi  výrazně  ovlivnit  vyznění  celého  FD.  Většinou  se  používá  již

vytvořené  písmo  z  bohaté  nabídky.  Písmo  vytvořené  na  míru  se  používá  spíše

výjimečně  a  vzhledem k vysokým finančním nárokům na  jeho tvorbu ho používají

především větší společnosti jako Apple, Adobe, v českém prostředí Škoda Auto nebo

ČSOB (Horný, 2004).

Hardy (2011) písmo rozděluje  na dvě kategorie.  Hlavní,  které  se  používá pro logo,

a  doplňkové,  které  se  používá  pro ostatní  textové  informace jako pozvánky,  letáky,

inzeráty atd. Horný (2004) za hlavní písmo považuje to, které se používá pro většinu

textů  na  merkantilních  tiskovinách  (hlavičkové  papíry,  faktury,  objednávky...),
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akcidenčních tiskovinách (pozvánky, letáky, inzeráty, ceníky...). Doplňkovým písmem

potom označuje písmo, které je méně často využíváno, například v nadpisech a titulcích.

V některých případech se používá ještě jedna kategorie. Náhradní písmo, písmo které se

používá při  nedostupnosti  písma hlavního a doplňkového.  Obvykle se  volí  náhradní

hlavní písmo i náhradní doplňkové (Horný, 2004).

Zásadními požadavky na firemní písmo jsou jeho čitelnost, přehlednost a vyváženost

(Svoboda, 2009). Dalším kritériem, na které je potřeba dávat pozor, je jak dané písmo

bude  působit  na  diváka.  Různé  druhy písma  totiž  působí  různě.  Bezpatková  písma

vypadají moderně, patková tradičně, vykreslená vesele či umělecky, ozdobná osobně,

středověce  atd.  Příklady  jednotlivých  typů  písma  jsou  vyobrazeny  v  obrázku  níže

(Hardy, 2011).
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Obr. 11: Příklady vyznění typů písma
Zdroj: Hardy, 2011



Písmo by stejně jako barvy, logo a všechny ostatní prvky firemního designu mělo být

v souladu s podnikovou strategií  a filozofií.  Dále je velice důležité,  aby písmo bylo

v  podobném,  nejlépe  stejném,  stylu  jako  logo.  Proto  je  potřeba  se  zamyslet,  jaké

charakteristické znaky má logo a font,  o  kterém uvažujeme.  Zda je  hranaté,  kulaté,

dlouhé či široké atd. Tímto způsobem se sníží počet možností z nepřeberného množství

fontů na trhu (Hardy, 2011). Horný (2004) k již zmíněným požadavkům na kvalitní logo

přidává ještě použitelnost na různých podnikových dokumentech.

Pro  práci  s  písmem je  dle  Kočičky a  Blažka  (2004)  potřeba  znát  alespoň  základní

typografické pojmy. Druhem písma se rozumí určitá sada znaků od písmene přes čísla

a  interpunkční  znaménka,  po  specifické  symboly.  Rodina  písem  je  souhrnem

existujících  řezů  jednoho  druhu  písma.  Řez  písma  poté  znamená  variantu  písma

(kurzíva, tučné). Základními vlastnostmi písma dle Kočičky a Blažka (2004) jsou:

1) Velikost – udává se velikost velkého písmene fontu v bodech.

2) Váha – tloušťka jednotlivých tahů.

3) Proporce – písmena nemusí mít ve všech tazích stejnou váhu, takovým fontům

se říká neproporční. Fonty se stejnou tloušťkou tahu jsou písma proporční.

4) Šířka – relativní šířka písmene. U každého fontu se udává relativní šířka „M“.

5) Sklon – úhel svírající svislá osa písmene s účařím.

Podobně jako u člověka se stavba písma označuje jako anatomie. Dokonce i  mnohé

termíny užívané v typografii jsou stejné jako v anatomii člověka. Mezi základní pojmy

anatomie  písma,  kterým  by  měl  designér  rozumět,  patří  střední  výška  písma,  oko,

patkový (serifový) styl, bezpatkový styl, stínování. Také by měl být schopný rozpoznat,

kde se písmo dotýká základní dotažnice a horní dotažnice, protože je tomu u každého

druhu písma jinak (Tselentis, 2014).
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Základní anatomie písma (Simmons, 2009):

Mezi základní pojmy týkající se přímo práce s písmem patří (Hardy, 2011):

1) Kerning – je prostor mezi páry písmen, který je mezi různými dvojicemi různý.

Tyto  páry  písmen,  které  vytváří  různé  mezery,  je  pro  optimální  vizuální

prezentaci potřeba upravit.

2) Tracking – udává jak velké budou vertikální mezery mezi písmeny.

3) Leading – česky řádkování, udává jak velké budou mezery mezi jednotlivými

řádky.

 3.4 Odvozené prvky FD

Jak  již  název  této  kapitoly  napovídá,  odvozené  prvky  firemního  designu  vznikají

odvozením od prvků základních. Množství těchto prvků je prakticky nekonečné. Proto

se tato bakalářská práce zabývá pouze těmi nejběžnějšími.

 3.4.1 Merkantilní tiskoviny

Merkantilní neboli obchodní tiskoviny jsou tiskoviny pomocí kterých firma komunikuje

navenek i uvnitř firmy. Mezi tyto tiskoviny patří především hlavičkový papír, vizitky,

ale i pozvánky na různé firemní akce, novoročenky.

Hlavičkový papír

Hlavičkový papír je základní merkantilní tiskovinou. Využije ho prakticky každá firma,

ať  už  při  komunikaci  s  úřady,  dodavateli  či  klienty.  Ve většině  případů  se  využívá

formátu A4 (210 x 297 mm). Nicméně formát je čistě na preferencích společnosti. Jedná
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Obr. 12: Základní anatomie písma
Zdroj: Simmons, 2009



se  o  předtištěný  list,  který  obsahuje  všechny  informace,  které  by  příjemce  mohl

potřebovat. Tyto informace obvykle obsahují logo a název společnosti a adresu, dále

potom  adresu  webových  stránek,  telefonní  číslo.  Případně  se  k  těmto  základním

informacím přidává fax či bankovní spojení. Dalšími prvky na hlavičkových/dopisních

papírech  bývají  značky  na  okraji  papíru  ke  správnému  složení  do  obálek,  obvykle

přeložení  na  třetiny  do  obálky  typu  DL.  Všechny  prvky  musí  korespondovat  se

základními prvky FD (Horný, 2004; Whitbread, 2011).

Důležitým faktorem je také výběr vhodného typu papíru podle předpokládaného použití.

Pro běžnou komunikaci s úřady postačí papír standardní kvality. Pro exkluzivní dopisy

významným  klientům  se  hodí  kvalitnější  papír  vyšší  gramáže  a  tedy

i nákladnější.  Při výběru je opět důležité myslet na chtěnou image. V případě image

exkluzivní společnosti je vhodné používat pouze kvalitnější papír atd. (Horný, 2004).

Celkový vzhled a rozložení textu na hlavičkovém papíře závisí především na jeho účelu.

Firma  by  měla  rozlišovat  hlavičkové  papíry  na  krátké  a  dlouhé  dopisy,  smlouvy,

formuláře.  U dopisních papírů  se  prostor  pro hlavní  text  dopisu nechává zhruba od

druhé třetiny papíru. V první třetině najdeme místo pro adresu příjemce a již zmíněné

kontaktní informace na naší společnost. Dlouhé dopisy překračující jednu stranu budou

mít první stranu stejnou jako dopisy krátké, ale následující strany budou jednodušší.

Nebude na  nich  tolik  informací  jako na první  straně  dopisu,  ale  jen například  logo

a název společnosti. Rozložení prvků dopisního papíru je obvykle přesně definováno

v design manuálu.  Další  možností  je připravená dopisní šablona v textovém editoru

(Whitbread, 2009).

Obálka

Podobně jako hlavičkový papír  i  obálka může mít  firemní vzhled.  Avšak ten je zde

značně  limitovaný  prostorem pro  adresu  a  známku,  která  musí  být  na  pravé  straně

v  předepsaném  formátu  pro  potřeby  pošty.  Přesné  rozvržení  prvků  na  obálce  je

zobrazeno v příloze č. 1. Na levé straně potom obvykle najdeme logo s názvem firmy,

případně s adresou. Ve většině případů se používá obálka typu DL (220 x 110 mm), kam

se vejde na třetiny poskládaný dopisní papír formátu A4. Pro odlišení se od ostatních

firem se často využívají obálky barevně tónované ve firemních barvách (Horný, 2004).
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Vizitka

Další  důležitou  obchodní  tiskovinou  je  vizitka,  která  dříve  sloužila  především

k  identifikaci  návštěvy,  odkud  návštěva  je.  Dnes  se  využívá  k  firemní  prezentaci.

Vizitka  je  určena  k  předání  nejdůležitějších  informací  o  zaměstnanci.  Především

kontaktní informace, jméno a pozice ve firmě (Horný, 2004).

Whitbread  (2011)  vizitku  považuje  za  jeden  z  nejefektivnějších  nástrojů  propagace,

protože je malá a člověk ji může nosit pořád u sebe. Na druhou stranu je vizitka noční

můrou designéra, protože musí vtěsnat hodně informací na malý prostor. Nejběžnějším

formátem vizitky je v současnosti 55 x 85 mm, tedy stejný jako platební karty. Tento

formát převládá, protože si vizitky obyčejně necháváme v peněžence (kapsy peněženky

jsou vytvářené na velikost platební karty), kde je máme pořád po ruce.

Některé  firmy  si  uvědomují  potenciál  vizitky  jako  reklamního  nástroje  a  kromě

základních kontaktních informací doplňují další údaje. K tisku využívají i zadní stranu

vizitky, kam dávají například mapu ukazující jejich polohu, moto firemní filozofie, nebo

třeba nabízí nový produkt či slevu (Whitbread, 2011).

Vzhledem  k  množství  informací  je  potřeba  dát  pozor  na  velikost  fontu.  Musí  být

dostatečně velká, aby byla vizitka snadno čitelná. Mezery mezi písmeny by měly být

o trochu větší než v normálním textu, především u menších velikostí fontu. Na vizitkách

běžně  nalezneme  jednu  až  dvě  barvy.  Nicméně  se  v  současné  konkurenci  najdou

i vizitky plně barevné jako odlišení od konkurence. Běžně se používá kvalitnější bílý

papír. Ale jak již bylo zmíněno, k odlišení od konkurence se můžeme setkat i s mnoha

dalšími typy vizitek (Whitbread, 2011).

Pozvánka

Pozvánka se  řadí  mezi  společenské  tiskoviny.  Jejím účelem je  informovat  veřejnost

o určité společenské, kulturní či sportovní akci. Obvyklým formátem je A6 nebo třetina

A4,  která  se  dá vložit  do obálky DL, a  to  buď jako jednoduchý list  nebo dvoulist.

Pozvánka by opět jako většina firemních tiskovin měla obsahovat logo a název firmy.

Dále potom text  pozvání,  název akce,  čas  a  místo konání,  případně další  doplňující

informace, jako program, dresscode atd. (Horný, 2004).

V pozvánce je vhodné používat co nejméně typů písma. Druh písma se odvíjí jak od

firemního  písma,  tak  i  od  druhu  akce.  Tudíž  zveme-li  firemního  partnera  na
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reprezentační ples firmy, bude mít pozvánka jiné písmo než pozvánka do skyboxu na

hokej. Text pozvánky by měl být krátký a výstižný, aby nezahltil příjemce informacemi

a neodradil od návštěvy akce (Horný, 2004).

 3.4.2 Propagační tiskoviny

Propagační  tiskoviny  jako  leták,  prospekt  či  katalog  patří  mezi  nejběžnější  formy

propagace.  Pro  letáky  víceméně  žádná  typografická  pravidla  neexistují.  Musí  tedy

pouze  respektovat  firemní  strategie  a  filozofii.  A  splňovat  pravidlo  čitelnosti

a  přehlednosti.  Letáky  se  rozšiřují  různými  způsoby  –  rozdáváním,  rozesíláním,

vkládáním do časopisů apod. (Horný, 2004).

Prospekty a  katalogy patří  mezi  propagační  tiskoviny náročnější  na  zpracování  než

leták. Jejich funkcí je propagace a podání informací o produktech či službách. Grafická

podoba  těchto  materiálů  se  liší  podle  určení  a  významu.  V  současnosti  existuje

nepřeberné  množství  velmi  kvalitně  zpracovaných  materiálů  tištěných  na  kvalitním

papíru.  V takové konkurenci musí  prospekt  firmy vždy umět zaujmout a  zároveň si

zachovat  svou  čitelnost.  Formáty  bývají  všech  možných  rozměrů.  Častými  formáty

brožur jsou A4, B5, nebo i čtvercových a podélných rozměrů (Horný, 2004).

Mezi propagační tiskoviny dále patří billbordy či jiné reklamní venkovní plochy. Tyto

plochy  často  odpovídají  řešení  ostatních  propagačních  tiskovin.  Dále  se  sem  řadí

i drobné dárkové a propagační předměty s potiskem (Horný, 2004). 

Dobrou levnou formou propagace jsou samolepky. Samolepku můžeme využít prakticky

na každý předmět, se kterým se klient dostane do kontaktu. Dá se využít například jako

pečeť na obálky namísto tisku loga na každou obálku, na vizitky atd. Samolepky jsou

vhodným nástrojem propagace především pro malé firmy (Whitbread, 2011).

 3.4.3 Vozidla

Firemní vozidla jsou velkým pohybujícím se nosičem reklamního sdělení.  Některým

firmám stačí logo na zadních dveřích, jiné využívají detailních propracovaných designů

po celém povrchu auta. Důležitým aspektem je opět čitelnost zprávy na pohybujícím se

vozidle. Proto by se měl design na vozidle před jeho aplikací podrobit testu čitelnosti

a viditelnosti v rychlosti. Dále je třeba vzít v úvahu změny barev v důsledku osvětlení

reflektory ostatních vozidel v noci (Whitbread, 2011; Wheeler, 2009).
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Design se na vozidla aplikuje formou nástřiku na základní barvu nebo samolepících

fólií. K jednotnosti také přispívá nákup vozidel stejné značky v ideálním případě i typu

vozidla (Horný, 2004).

 3.4.4 Oděvy zaměstnanců

Další pohyblivou reklamou mohou být samotní zaměstnanci. Některé firmy, především

větší zahraniční firmy vyžadují po svých zaměstnancích,  aby nosili  jednotné firemní

oblečení.  Příkladem může být například McDonald's, letecké společnosti  a uniformy

jejich letušek. Horný (2004) firemní oblečení rozděluje do několika skupin:

1) Běžné  oblečení  –  nejedná  se  vlastně  o  jednotné  oblečení.  Nicméně  je  zde

zařazeno z toho důvodu, že jednotnost a příslušnost k firmě je dána doplňky,

které jsou pro zaměstnance povinné. Například pro muže firemní kravata, pro

ženy šátek atd. Výhodou pro firmu je menší nákladovost a větší ochota ze strany

zaměstnanců nosit tyto doplňky než celý oděv.

2) Jednotné oblečení pouze pro některé zaměstnance – bývá to skupina pracovníků,

která  je  vidět  na  veřejnosti  a  přichází  s  ní  do  styku.  Příkladem mohou  být

instruktoři  lyžování  v  lyžařské  škole,  kteří  přicházejí  s  klienty  do  kontaktu

nejvíce  a  i  pokud zrovna  neučí,  pohybují  se  na  sjezdovkách,  kde  je  mohou

zahlédnout potenciální klienti.

3) Jednotné oblečení pro všechny – vzhledem k nákladům nepříliš častá varianta.

Na  druhou  stranu  je  značnou  výhodou  jasná  identifikace  pracovníka  k  dané

firmě.
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Obr. 13: Příklad propracovaného designu 
vozidla
Zdroj: http://pdmtv.com/wp-
content/uploads/2012/03/PDMTV_LCH_identi
ty_Nectar.jpg

Obr. 14: Příklad vozidla jen s logem
Zdroj: http://4tint.cz/wp-
content/uploads/000054_0000411.jpg



Výběr firemního oblečení závisí  nejvíce na činnosti,  kterou pracovník provádí. Tedy

tam kde se pracuje ve venkovním prostředí  to  bývají  především bundy,  kombinézy,

uvnitř pak košile, polotrička atd. Základním atributem firemního oblečení je jednotná

barevnost a střih, často doplněné o logo a název společnosti (Horný, 2004).

 3.4.5 Orientační systém

Orientační  systém  využívají  především  větší  firmy  nebo  firmy,  kde  se  zákazníci

pohybují  mezi  více objekty firmy.  Obvykle se  využívá kombinace symbolů a  textu.

V případě prostor a firem kde se předpokládá výskyt uživatelů mluvících rozdílnými

jazyky, by měl být systém nezávislý na jazyku. Takový systém by měl využívat různých

symbolů, šipek, čísel či barev. Systém by měl být především přehledný a dostatečně

výrazný. Pro navržení kvalitního orientačního systému je důležité si představit, jak se

budou návštěvníci  pohybovat  v  daném prostoru a  jaké informace budou na určitém

místě očekávat (Whitbread, 2011).
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 4 METODOLOGIE

K dosažení cíle této bakalářské práce bylo využito několika metod. V první fázi, při

analýze FD blízkého okolí a současného stavu FD lyžařské školy Maja Sport, se jednalo

především  o  pozorování  a  analýzu  dokumentů.  V  dalších  částech  šlo  o  interview

s manažerem firmy a také o brainstorming se zaměstnanci firmy při vytváření návrhů na

firemní logo.

 4.1 Pozorování

Pozorování je metodou marketingového výzkumu, kdy nedochází k získávání informací

dotazováním,  ale  pouze  pozorováním  chování  zákazníka  v  reálných  či  uměle

vytvořených  situacích  (Zamazalová,  2010).  Při  pozorování  zpravidla  nedochází  k

aktivnímu zasahování pozorovatele do pozorovaných skutečností ani k aktivní účasti

pozorovaného (Kozel, 2006).

Výhodou pozorování je nezávislost na ochotě pozorovaného spolupracovat. Pokud se

jedná  o  skryté  pozorování,  je  dále  výhodou  skutečnost,  že  nedochází  ke  zkreslení

pozorovaného  jevu.  Nevýhodou  je  časová  náročnost,  náročnost  zaznamenávání

informací a jejich následná interpretace. Z těchto důvodů vyžaduje pozorného a kvalitně

proškoleného pozorovatele (Kozel, 2006).

Pozorování probíhalo během zimních sezón 2014/2015 a 2015/2016. Cílem pozorování

byly  propagační  materiály  a  oblečení  instruktorů  jednotlivých  škol.  Výstupem

pozorování jsou fotografie, které byly použity jak v analýze designu konkurentů, tak

v analýze současného firemního designu lyžařská škola Maja Sport.

 4.2 Analýza dokumentů

Analýza  dokumentů  je  běžnou  činností  v  kvalitativním  i  kvantitativním  výzkumu.

Dokumenty se rozumí všechno napsané nebo jinak zaznamenané (Hendl, 2005).

Pro  účely  této  práce  se  dokumenty  rozumí  letáky,  loga,  webové  stránky  a  firemní

oblečení.  Cílem  analýzy  dokumentů  byla  jejich  barevnost,  přehlednost  a  také

srozumitelnost.  Podobně jako u  pozorování  bylo  této  metody využito  při  analýzách

designu konkurentů a současného designu Maja Sportu.
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 4.3 Interview

Pro  tuto  práci  velice  důležitou  metodou  je  interview.  Jedná  se  o  rozhovor  tazatele

s  jedním  respondentem.  Oproti  dotazníku  je  zde  výhodou  možnost  dovysvětlení,

upřesnění  otázek  respondentovi.  S  respondentem  dochází  k  osobnímu  styku,  tudíž

přesně víme,  kdo nám na naše otázky odpovídá.  V případě potřeby můžeme otázky

přizpůsobit (Foret a Stávková, 2003).

Interview lze provádět dvěma způsoby (Foret a Stávková, 2003):

● jako  standardizovaný  rozhovor  –  máme  předem připravené  otázky,  na  které

respondent odpovídá v daném pořadí,

● jako nestandardizovaný rozhovor  –  nemáme předem připravené přesné  znění

otázek  a  možnosti  odpovědí.  Avšak  i  u  této  varianty  musíme  mít  předem

připraveno co je cílem dotazování, přibližné otázky a průběh rozhovoru.

V praxi se často využívá kombinace těchto dvou způsobů. Takový rozhovor se označuje

za polostandardizovaný (Foret a Stávková, 2003). V případě kvalitativního dotazování

je  vhodné  dle  Hendla  (2005)  využít  především  nestrukturovaného

(nestandardizovaného)  či  polostrukturovaného  rozhovoru.  Mezi  tyto  metody  Hendl

(2005)  řadí  např.  strukturovaný  rozhovor  s  otevřenými  otázkami,  rozhovor  pomocí

návodu, neformální rozhovor a skupinové diskuze.

V této  práci  bylo  využito  série  neformálních  rozhovorů  s  majitelem  a  manažerem

lyžařské školy k získání informací o základní filozofii a strategiích firmy. Rozhovory

probíhaly v průběhu zimní sezony 2015/2016.  Vzhledem k neformálnosti  rozhovoru

neexistuje  žádný  záznam.  Hlavním  cílem  těchto  rozhovorů  bylo  získání  informací

o základní strategii a filozofii firmy, od kterých by se měl odvíjet nový firemní design.

Dalším cílem bylo zjištění preferencí ohledně firemních barev a písma. Dále zjištění

specifických přání majitele firmy ohledně nového designu. Veškeré zjištěné informace

a přání byly zohledněny při tvorbě nového firemního designu.

 4.4 Brainstorming

Brainstorming je kvalitativní skupinovou metodou marketingového výzkumu. Účastní

se ho skupina osob, která je moderátorem vybízena k prezentaci jakéhokoliv nápadu.

Moderátor  se  v  této  metodě  snaží  co  nejvíce  omezit  faktory,  které  za  normálních
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okolností brzdí tvořivé schopnosti. Pravidlem brainstormingu je, že žádný nápad není

hloupý (Kozel, 2006).

V této práci bylo této metody využito při získávání nápadů na základní tvar nového

loga. Brainstorming probíhal 21. ledna 2016 ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se ho

6  zaměstnanců  lyžařské  školy  Maja  Sport,  kteří  prezentovali  jejich  vlastní  nápady

a představy,  jak by nové logo mohlo vypadat.  Tyto nápady byly zaznamenávány na

kostičkovaný papír viz. příloha č. 2 – Záznam brainstormingu.
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 5 ANALÝZA DESIGNU KONKURENCE

Lyžařská škola Maja Sport působí ve Špindlerově Mlýně, kde sídlí hned několik dalších

lyžařských škol nabízejících stejný produkt, výuku lyžování či snowboardingu. Každá

z těchto škol má také svůj jedinečný firemní design. Pro vývoj nového FD je potřeba

zanalyzovat,  jaký  firemní  design  používají  konkurenti,  aby  nedocházelo  ke  špatné

identifikaci firmy na základě podobného designu. Nejvýznamnějšími konkurenty pro

Maja Sport jsou lyžařské školy Skol Max, dále Yellow Point, VIP Ski&Board School

a ŠpindlMAX. Všechny tyto školy mají zaplacený poplatek Skiareálu Špindlerův mlýn

a mohou tak učit na jeho sjezdovkách, kde učí i Maja Sport a musí se tedy na první

pohled odlišovat.

 5.1 SKOL MAX

Skol  Max je  jednou ze  dvou největších  lyžařských škol  ve Špindlerově  Mlýně.  Od

sezóny 2015/2016 tuto  lyžařskou školu  provozuje stejný provozovatel  jako Skiareál

Špindlerův Mlýn. Od této skutečnosti se také odvíjí nová tvář Skol Maxu.

 5.1.1 Logo

Logo  se  skládá  ze  samotného  názvu  lyžařské  školy  a

různobarevného čtverce. Od sezony 2015/2016 do původního

loga přibylo ještě logo samotného Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Na tištěných i obrazových propagačních materiálech se však

objevuje  pouze  barevný  název  doplněný  o  logo  Skiareálu.

Celé  logo se vyskytuje  pouze  na větších plochách (firemní

oblečení, vlajky, atd.).

 5.1.2 Barevnost

Hlavními firemními barvami byly v minulosti modrá a červená. V současné době již

převládá modrá, kterou má jako hlavní Skiareál. Vzhledem k tomu, že hlavní cílovou

skupinou jsou děti,  je modrá doplněná o další  barvy (růžová,  fialová, zelená, žlutá).

Veškeré propagační materiály jsou tedy pěkně pestrobarevné.

 5.1.3 Typografie

Lyžařská  škola  Skol  Max  využívá  dvě  hlavní  písma.  Pro  nadpisy  využívá  fontu
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Obr. 15: Skol Max - logo 
Zdroj: skolmax.cz



Avantgarde Gothic Bold a pro běžný text bezpatkové písmo Arial. Nárhadním písmem

je písmo Helvetica. Veškerý text je na všech materiálech dobře čitelný a přehledný.

 5.1.4 Odvozené prvky firemního designu

Firemní oblečení

Důležitým odvozeným prvkem je firemní oblečení. Komplety instruktorů jsou laděny

do původních dominantních barev. Tedy do modré a červené. Nové firemní oblečení již

následuje změny v trendech. Současným trendem je přechod z vícebarevných bund na

jednobarevné s velkým logem na zádech. Nové bundy Skol Maxu jsou tedy modré.

Propagační materiály

Letáky  i  webové  stránky  si  při  své  pestrobarevnosti  zachovávají  dobrou  čitelnost

a přehlednost. Informace o produktech lyžařské školy jsou rozděleny do dvou kategorií,
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Obr. 18: Firemní oblečení SNB
Zdroj: skolmax.cz

Obr. 19: Leták - přední strana
Zdroj: vlastní

Obr. 16: Firemní 
oblečení SKI
Zdroj: vlastní

Obr. 17: Firemní oblečení - nové
Zdroj: skolmax.cz



dospělí  a  děti.  Dále  obsahují  mapku  Skiareálu  s  umístěním  provozoven  a  ceník

půjčoven Špindl Motion.

 5.2 Yelow point

Druhou největší lyžarskou školou ve Špindlerově Mlýně je Yellow Point. Tato firma

nabízí kromě lyžařské školy a půjčovny také výlety na sněžných skútrech, čtyřkolkách

či výlet na sáňkařskou dráhu.

 5.2.1 Logo

Yellow point,  podobně jako Skol Max i další  lyžařské školy ve Špindlerově Mlýně,

využívá písmového loga. Název firmy je doplněný o žlutý bod viz. obrázek 21.

 5.2.2 Barevnost

Jak již název napovídá, hlavní barvou firmy Yellow point je žlutá. Doplňkovou barvou

na propagačních materiálech jsou různé odstíny žluté až oranžové barvy.

 5.2.3 Typografie

Firemním fontem si Yellow point zvolil font Proxima nova. Tuto bezpatkovou rodinu
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Obr. 21: Yellow point – logo
Zdroj:yellow-point.cz

Obr. 20: Webové stránky skolmax.cz
Zdroj: skolmax.cz



písem používá jak v logu a  nadpisech,  tak  i  v  běžném textu.  Font  působí  moderně

a lehce.

 5.2.4 Odvozené prvky firemního designu

Firemní oblečení

Yellow Point podobně jako Skol Max v poslední sezóně vyměnil dvoubarevné bundy za

jednobarevné. Bundy jsou čistě žluté s velkým logem na zádech. Firemní kalhoty jsou

v černé barvě s malým žlutým nápisem Yellow point na stehně.

Letáky  Yellow  pointu  jsou  laděné  do  žluté  a  oranžové  barvy.  Obsahují  základní

informace o nabízených službách (ceny, trvání atd.). Leták je velice přehledný a dobře

čitelný.
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Obr. 22: Firemní oblečení – staré
Zdroj: yellow-point.cz

Obr. 23: Firemní  oblečení - nové
Zdroj: vlastní

Obr. 24: Leták Yellow Point



Do  oranžové  barvy  jsou  laděny  i  další  propagační  materiály  jako  různé  cedule  a

billboardy rozmístěné po Špindlerově Mlýně. Webové stránky působí velice přehledně,

jsou rozdělené podle hlavních druhů produktů a dále podle místa působení. 

 5.3 SpindlMAX

Další  lyžařskou  školou,  kterou  lze  vidět  na  svazích  Skiareálu  Špindlerův  Mlýn  je

SpindlMAX. Tato lyžařská škola je velikostí podobná lyžařské škole Maja Sport. Kromě

lyžařské školy provozuje půjčovnu zimního vybavení.

 5.3.1 Logo

Opět jako všechny dosud zmíněné firmy využívá SpindlMAX písmového loga. Z názvu

a tedy i loga je na první pohled patrné kde firma působí. Doplňující nápis pod logem

pak dává poměrně dobrou představu i o předmětu činnosti firmy.
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Obr. 25: Webové stránky yellow-point.cz
Zdroj: yellow-point.cz

Obr. 26: spindlMAX – logo
Zdroj: spindlmax.cz



 5.3.2 Barevnost

Dominantní  firemní  barvou  je  zelená.  Do  této  barvy  jsou  laděny  veškeré  prvky

firemního designu, od loga až po budovu půjčovny.

 5.3.3 Typografie

SpindlMAX zvolil jako firemní písmo běžně dostupné písmo Arial. Toto základní písmo

používá pro běžný text a pro nadpisy jeho tučný řez. 

 5.3.4 Odvozené prvky firemního designu

Propagační materiály

Veškeré propagační materiály důsledně dodržují firemní barvy. Jsou přehledné a dobře

čitelné.
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Obr. 27: Půjčovna SpindlMAX
Zdroj: vlastní

Obr. 28: Leták SpindlMAX
Zdroj: vlastní



Firemní oblečení

I  SpindlMAX  následuje  trend  jednobarevných  firemních  bund.  Bundy  jsou  jako

všechny prvky designu SpindlMAXu laděny do zelené barvy. Bundy doplňují šedivé

kalhoty.

 5.4 VIP Ski&Snowboard School

VIP Ski&Snowboard  School  není  úplně  přímým konkurentem lyžařské  školy  Maja

Sport, protože získává klienty ve velkých hotelech, kde působí. Vyučuje však také na

sjezdovkách Skiareálu, tudíž je potřeba se v novém designu odlišit i od této školy. Jak

název vypovídá, tato škola se zaměřuje na movitější klienty.
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Obr. 29: Webové stránky SpindlMAX
Zdroj: spindlmax.cz

Obr. 30: Firemní oblečení
Zdroj: spindlmax.cz



 5.4.1 Logo

VIP  Ski&Snowboard  School  využívá  na  rozdíl  od  ostatních  lyžařských  škol  ve

Špindlerově  Mlýně emblémového  loga  doplněného o  název  firmy.  Logo tak  působí

luxusním dojmem.

 5.4.2 Barevnost

Jak již  z názvu vyplývá,  cílovou skupinou jsou movitější  klienti  ubytovaní  v dražší

hotelech.  Z  tohoto  důvodu  tato  firma  zvolila  kombinaci  zlaté  a  černé  barvy,  která

navozuje pocit luxusu.

 5.4.3 Odvozené prvky firemního designu

Firemní oblečení

VIP Ski&Snowboard School používá komplet v černé barvě s velkým logem ve tvaru

erbu na zádech a malým logem na hrudi.

Propagační materiály

Vzhledem  k  exkluzivnímu  přístupu  ke  klientům  v  podobě  hotelových  hostů,  VIP

ski&snowboard school nevěnuje příliš velkou pozornost tvorbě propagačních materiálů.
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Obr. 31: VIP – logo
Zdroj: skischoolvip.cz

Obr. 32: Firemní oblečení VIP ski&snowboard school
Zdroj: skischoolvip.cz



Na rozdíl  od  ostatních  lyžařských  škol  nemá  své  letáky  roznesené  po  Špindlerově

Mlýně. Webové stránky obsahují pouze základní informace o lyžařské škole a půjčovně

sportovního  vybavení.  Provedení  stránek  vypadá  velice  amatérsky  což  neodpovídá

názvu a chtěné image, viz. obrázek 33.
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Obr. 33: Webové stránky skischoolvip.cz
Zdroj: skischoolvip.cz



 6 ANALÝZA SOUČASNÉHO FIREMNÍHO DESIGNU

Maja Sport je rodinnou firmou nabízející lyžařskou a snowboardovou výuku, a to jak

privátní, tak i skupinovou, která vzhledem k velikosti firmy není příliš častá. Firma také

provozuje půjčovnu sportovního vybavení. Velikostí se řadí mezi menší lyžařské školy

ve Špindlerově Mlýně.

Firemní  design  prošel  během  posledních  pěti  let  mírnou  obnovou,  nicméně  stále

vykazuje  značné  nedostatky.  Především  jeho  nejednotnost  může  na  klienta  působit

nekvalitním  dojmem,  což  je  v  přímém  rozporu  se  základní  strategií  firmy.  Tou  je

poskytování kvalitních služeb při nízkých cenách.

 6.1 Základní prvky firemního designu

 6.1.1 Logo

Maja Sport využívá podobně jako VIP ski & school logo emblémové. Logo však od

založení  firmy v  roce  1991 neprošlo  výraznější  změnou  ani  nebylo  navrženo  příliš

nadčasově. Z tohoto důvodu působí logo zastarale. Logo sice prošlo v posledních letech

facelifetem u brněnské společnosti Kreatura, ale v zásadě se příliš nezměnilo (obr. 31).

Z loga také není na první pohled patrné, že se jedná o firmu působící na horách. 

 6.1.2 Barevnost

Firma využívá jako hlavní firemní barvu žlutozelenou, kterou žádná z konkurenčních

lyžařských škol nemá mezi jejími hlavními barvami. Výhodou této barvy je její dobrá

viditelnost na sjezdovkách na bundách instruktorů. Dobrá viditelnost přináší výhody ze

dvou  hledisek.  Prvním  hlediskem  je  marketing.  Zde  je  výhodou  lepší

zapamatovatelnost.  Druhým hlediskem je  bezpečnost.  Díky výrazným barvám je  na

sjezdovce instruktor dobře vidět a ostatní sjezdaři mohou dříve přizpůsobit svoji jízdu,
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Obr. 34: Původní logo
Zdroj: vlastní

Obr. 35: Současné logo
Zdroj: majasport.cz



aby neohrozili začátečníka, kterého instruktor učí.

 6.1.3 Typografie

Vzhledem ke své velikosti firma dosud nevyužívá žádný design manuál, ve kterém by

byl stanovený hlavní a doplňkový font. Díky tomu prakticky každý propagační materiál

může  využívat  (a  také  využívá)  jiné  písmo.  Na  některých  materiálech  je  použito

základní systémové písmo Arial. Na dalších je použito písmo Comic sans, které působí

neformálním dojmem. To sice u rodinné firmy nemusí být na škodu, ale vzhledem ke

strategii poskytování kvalitních služeb v tomto případě není příliš vhodné.

 6.2 Odvozené prvky firemního designu

 6.2.1 Propagační materiály

Jak již bylo zmíněno v úvodu analýzy současného firemního designu, firma používá

nespočet  různých  designů  propagačních  materiálů  v  podobě  různých  cedulí.  Jen

v nejbližším okolí provozovny ve Svatém Petru lze vidět minimálně tři druhy (obr. 36).

Grafická podoba letáků se v posledních letech ustálila na velice jednoduchém designu.

Leták  je  vytvořený  ze  třetiny  obyčejného  papíru  formátu  A4  se  současným logem
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Obr. 36: Provozovna ve Svatém Petru
Zdroj: vlastní



nahoře  nebo dole  a  nejnutnějšími  informacemi.  V současné  době se využívá  letáků

pouze ke zobrazení ceníku služeb.

Starší verze letáku obsahovala sice až příliš mnoho informací v různých jazycích, čímž

leták spolu s nevhodným fontem ztrácel přehlednost, ale byl reprezentativnější. Leták

byl  totiž  vyroben  z  kvalitnějšího  papíru,  a  tak  působil  i  kvalitnějším  dojmem  než

současný obyčejný papírový ceník.
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Obr. 37: Letáky Maja Sport (vlevo - starý, vpravo – nový)
Zdroj: vlastní

Obr. 38: Webové stránky majasport.cz
Zdroj: majasport.cz



 6.2.2 Firemní oblečení

Firemní oblečení prošlo během posledních 5 let  výraznou proměnou. Původní barvy

byly černá bunda a žlutozelené kalhoty. V současné době je hlavní kombinace opačná.

Opět  je  zde problémem různorodost  firemního oblečení.  Při  vyšším počtu aktivních

učitelů se stále používají i  staré černé bundy. Ani novější  zelené bundy však nejsou

všechny ve stejném provedení, ani od stejného výrobce. Obrázek 35 zobrazuje původní

černou bundu Alpine Pro a dvě novější zelené, také od Alpine Pro. Na obrázku 36 jsou

dvě nejnovější bundy od společnosti Hannah.

6.3 Shrnutí současného firemního designu

Současný firemní design lyžařské školy Maja Sport vykazuje značné nedostatky, a to

především v jeho nejednotnosti. Existuje mnoho variant propagačních materiálů, které

nesou  rozdílné  verze  loga  a  používají  rozdílné  fonty.  Odvozené  prvky  často

nekorespondují  s  barevností  loga.  Logo  jako  základní  prvek  firemního  designu

nevypadá  příliš  moderně  a  na  první  pohled  nevytváří  představu,  co  je  předmětem

činnosti firmy.

Oproti tomu firemní design hlavních konkurentů je na první pohled jednotný. Ať už se

jedná o barvy nebo typografii. Jednotnější je i vzhled používaného firemního oblečení.

U většiny konkurentů existují maximálně dvě verze firemních oděvů.
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Obr. 39: Bundy Alpine Pro
Zdroj: vlastní

Obr. 40: Bundy Hannah
Zdroj: vlastní



 7 NOVÝ FIREMNÍ DESIGN

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh nového firemního designu lyžařské školy

Maja  Sport  ve  Špindlerově  Mlýně.  Nový  firemní  design  se  odvíjí  především  od

základních strategií a filozofií firmy a preferencí majitele. Z neformálních rozhovorů

s  majitelem a  manažerem firmy vyplynula  jako základní  strategie,  strategie  vysoké

kvality poskytovaných služeb při  nízké ceně.  Proto by firemní design  měl  na  první

pohled vypadat profesionálně a kvalitně. 

V první části návrhu nového designu se práce zabývá základními prvky a ty se následně

implementují  do  prvků  odvozených.  Pro  lyžařskou  školu  Maja  Sport  se  budou

navrhovat následující odvozené prvky:

● merkantilní tiskoviny

– hlavičkové papíry

– vizitky

● základní propagační tiskoviny

● oděvy zaměstnanců

● vozidla

 7.1 Název

Jelikož se jedná o rodinnou firmu a název se odvíjí od jejího zakladatele, tak se název

lyžařské  školy  měnit  nebude.  Dalším  důvodem  pro  zachování  stávajícího  názvu  je

skutečnost, že se firma v posledních letech rozrůstá (nová provozovna na Medvědíně) a

zastává stále větší  místo na trhu a dostává se pod současným názvem do povědomí

obyvatel a hoteliérů ve Špindlerově Mlýně.

 7.2 Barevnost

Přáním  majitele  firmy  je  zachování  stávající  zelenožluté  barvy.  Jelikož  žádná

z konkurenčních firem takovouto barvu nepoužívá lze tomuto přání vyhovět.  Jak již

bylo zmíněno v analýze současného designu, tato barva přináší i své výhody. Výrazným

pozitivem této barvy je její výraznost. Ta zvyšuje zapamatovatelnost a také bezpečnost

výuky na sjezdovce plné lidí.

Druhou  dominantní  barvou  byla  zvolena  purpurová.  Tato  volba  opět  vychází
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z  preferencí  majitele.  Nicméně  tuto  barvu lze  použít  i  po  zvážení  psychologického

významu  (purpurová  představuje  moudrost,  povzbudivost)  a  kontrastnosti  se

žlutozelenou barvou.

Tab. č. 2: Definice dominantních barev – varianta 1

Model Žlutozelená Purpurová

RGB 204; 255; 0 128; 0; 128

CMYK 20; 0; 100; 0 0; 100; 0; 50

HEX # CCFF00 800080

Zdroj: vlastní

Další navrhovanou variantou je žlutozelená barva se šedivou. Šedivá v tomto případě

zastupuje  barvu  hor.  Z  psychologického  hlediska  potom šedivá  představuje  kvalitu,

která je součástí základní strategie firmy.

Tab. č. 3: Definice dominantních barev – varianta 2

Model Žlutozelená Šedivá

RGB 204; 255; 0 153; 153; 153

CMYK 20; 0; 100; 0 0; 0; 0; 40

HEX #CCFF00 #999999

Zdroj: vlastní

Doplňkovou barvou byla zvolena bílá barva. Definice barev a pravidla pro jejich použití

jsou stanovena také v přiloženém design manuálu.

 7.3 Logo

Tvorba  nového  loga  vychází  z  přesvědčení,  že  současné  logo  nevypadá  moderně

a zároveň dostatečně nevystihuje činnost a místo působení firmy. Z tohoto důvodu jsou

hlavním motivem nového loga hory, které také

zastupují  počáteční  písmeno  názvu  firmy.

Křivka hor je dále doplněna o samotný název

Maja  Sport  pro  okamžitou  identifikaci  firmy.

Veškeré křivky nápisu jsou buďto rovnoběžné

s křivkami hor nebo kolmé k základně celého

loga.
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Obr. 41: Základní logo
Zdroj:vlastní



Ze základního tvaru loga na obrázku  41 bylo vytvořeno následujících šest barevných

variant ze dvou barevných kombinací. 

Dalšími  navrhovanými  variantami  jsou  varianty,  kdy  je  logo  doplněno  o  text

Ski & snowboard school či Ski & snowboard rental. Doplňující nápis je navrhován ve

stejné barvě jako samotný název firmy.

Ve druhé navrhované variantě je doplňující nápis umístěn pod základní tvar loga. Tato

varianta má dvě podoby. Ve třetí navrhované variantě se nápis nachází po pravé straně

loga (obrázky 43 až 46).

Po konzultaci s vedením firmy bylo rozhodnuto, že se bude používat pouze základní

logo v barevné variantě č. 1. Pro určení zda se jedná o lyžařskou školu nebo půjčovnu se

bude využívat doplňujícího nápisu, ten však nebude přímou součástí loga.
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Obr. 42: Barevné varianty loga
Zdroj: vlastní



 7.4 Typografie

 7.4.1 Firemní písmo

Vzhledem k tomu, že lyžařská škola Maja Sport je malou firmou a nemůže si dovolit

zbytečné náklady, výběr vhodného firemního písma byl proto zúžen na písma s licencí k

volnému použití jak pro soukromé, tak pro komerční účely.

Firemní písmo by mělo být moderní,  dynamické,  dobře čitelné.  Písmo musí vyvolat

dojem,  že  firma  jde  s  dobou,  je  akční  a  že  klient  může  očekávat  kvalitní  služby.

Hlavním firemním písmem bylo zvoleno písmo Diavlo od Jose Buivenga. Rodina písem

Diavlo obsahuje 5 řezů (obr.  47). Toto písmo se bude primárně používat pro nadpisy

a krátké texty. Pro delší souvislé texty se bude kvůli zachování dobré čitelnosti používat

písmo doplňkové. Doplňkovým písmem bylo zvoleno písmo Tahoma, které je dostupné

v systémech Windows od roku 1994.  Díky všeobecné  dostupnosti  se  Tahoma bude

používat také jako alternativní písmo při nedostupnosti hlavního písma.
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Obr. 43: Logo varianta 2 – půjčovna
Zdroj: vlastní

Obr. 44: Logo varianta 2 – škola
Zdroj: vlastní

Obr. 46: Logo varianta 3 – půjčovna
Zdrjo: vlastní

Obr. 45: Logo varianta 3 – škola
Zdroj: vlastní

Obr. 47: Řezy písma Diavlo
Zdroj: exljbris.com



 7.5 Odvozené prvky

Maja Sport jako malá rodinná firma nepotřebuje příliš rozsáhlý balík odvozených prvků

firemního designu. Pro lyžařskou školu jsou potřeba jen základní merkantilní tiskoviny

jako  hlavičkový  papír  a  vizitka.  Dalšími  odvozenými  prvky,  které  lyžařská  škola

a  půjčovna  využije,  jsou  různé  propagační  materiály  (letáky,  bannery,  vlajky,

samolepky), firemní vozidla a velice důležitým prvkem je firemní oblečení. To je díky

pohybu instruktorů po celém Špindlerově Mlýně efektivní pohyblivou reklamou.

 7.5.1 Merkantilní tiskoviny

Hlavičkový papír

Hlavičkový  papír  je  navrhován  ve  dvou  variantách.  První  variantou  je  obyčejný

hlavičkový papír pro interní použití a tisk základních informací o nabízených službách

pro  použití  uvnitř  budov.  Takovým  použitím  může  být  tisk  ceníku  služeb.  Dalším

příkladem použití je tisk pokynů a programů pro instruktory a další zaměstnance firmy

(schůze,  doškolování  metodiky a  její  tréninky,  rozvrh  lekcí  atd.).  Druhou variantou

hlavičkového  papíru  je  papír  dopisní.  Pro  oba  druhy  hlavičkových  papírů  byly

vytvořeny šablony v textovém editoru. Okraje pro oba druhy papírů byly stanoveny na

30 mm vlevo a 20 mm vpravo. U dopisního papíru text začíná až v jeho druhé třetině.

První třetina je ponechána pro hlavičku firmy a adresu příjemce.
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Obr. 48: Znaky písma Diavlo
Zdroj: exljbris.com



Vizitka

Pro malou rodinnou firmu není vizitka příliš podstatným propagačním nástrojem. Ale

vzhledem k navazování spolupráce s hoteliéry je vhodné pár vizitek mít  pro snadné

předání  kontaktních  informací.  Navíc  by  se  vizitka  mohla  hodit  i  některým

instruktorům,  kteří  si  shánějí  výuku přímo na  svahu.  Z důvodu ušetření  nákladů se

navrhuje vizitka na bílém papíře potištěná z jedné strany.  Formát vizitky standardní

euroformát 85 mm x 55 mm.
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Obr. 50: Hlavičkový papír - běžné použití
Zdroj: vlastní

Obr. 49: Hlavičkový papír – dopisní
Zdroj: vlastní

Obr. 51: Vizitka
Zdroj: vlastní



 7.5.2 Propagační tiskoviny

Propagačních  tiskovin  existuje  nepřeberné  množství.  Pro  účely  malé  firmy  postačí

základní tiskoviny jako jsou bannery, vlajky a leták. Vhodným doplňkem mohou být

také malé samolepky, které se dají použít pro označení půjčovaného vybavení i jako

nástroj propagace. Pro označení vybavení je navržena samolepka v podobě základního

loga, pro propagaci v podobě symbolů postaviček, představujících jednotlivé skupiny

zákazníků, s webovou adresou. Postavičky jsou také navrhovány jako jeden z hlavních

motivů veškerých propagačních materiálů.
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Obr. 52: Banner na provozovnu – žlutozelený
Zdroj: vlastní

Obr. 53: Banner na provozovny
Zdroj: vlastní

Obr. 54: Vlajky
Zdroj: vlastní

Obr. 55: Samolepky – propagační
Zdroj: vlastní
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Obr. 56: Leták
Zdroj: vlastní



 7.5.3 Oděvy zaměstnanců

Velice důležitým prvkem firemního designu je pro lyžařskou školu firemní oblečení. To

je navrhováno ve dvou barevných variantách. V zelenožluté pro muže a purpurové pro

ženy. Bundy se navrhují jednobarevné pouze s potiskem ve druhé dominantní barvě.

Potisk se skládá z velkého loga na zádech doplněného o kreslené postavičky a nápis

„Instructor“.  Postavičky  představují  všechny  skupiny,  které  lyžařská  škola  vyučuje.

Kromě  zimních  bund  byly  navrženy  také  firemní  vesty,  které  využívají  především

pracovníci půjčoven. Tyto vesty jsou však určeny i instruktorům pro výuku za teplých

dní. Bundy budou doplněny kalhotami v opačné barvě, případně v barvě černé.
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Obr. 57: Instruktorské bundy
Zdroj: vlastní



 7.5.4 Vozidla

Pro firemní vozidla je navržen pouze základní potisk v podobě loga se symboly panáčků

a nápisu school - rental na boku auta. Na kufru potom webovou adresu stránek a na

kapotě samotné logo.
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Obr. 58: Firemní vesty
Zdroj: vlastní

Obr. 59: Potisk vozidel
Zdroj: vlastní zpracování



 8 NÁVRH NA IMPLEMENTACI NOVÉHO DESIGNU

Implementace, tedy nasazení nového firemního designu do provozu, je možná dvěma

způsoby. Prvním způsobem je výměna veškerých prvků designu současně, tento způsob

je poměrně náročný na finanční prostředky. Druhým způsobem je výměna postupná,

která je méně finančně náročná. 

 8.1 Způsob implementace

Vzhledem k tomu, že Maja Sport je malá rodinná firma s omezeným rozpočtem, tak se

doporučuje  výměna  postupná,  která  je  méně  náročná  na  finanční  prostředky.

Implementace nového firemního designu je tedy navrhována ve dvou fázích, a to vždy

před  začátkem  zimní  sezóny.  První  fáze  implementace  se  navrhuje  před  sezónou

2016/2017, druhá fáze potom o rok později, tedy v sezóně 2017/2018.

 8.2 První fáze implementace

V první fázi je navrhováno používání nových základních prvků firemního designu, které

by  se  používaly  na  veškerých  nově  vytvářených  propagačních  materiálech  (letáky,

ceníky  atd.).  Dále  je  navrhována  výměna  základních  identifikačních  materiálů  na

provozovnách půjčoven a školek a v jejich bezprostřední blízkosti (bannery a vlajky viz.

příloha č. 4). Současně je navrhováno pročištění okolí provozoven od různých reklam se

zachováním pouze nejnovější zelené verze. Firemní oblečení, vzhledem k jeho pořízení

v loňském roce a  jeho blízké barevnosti,  zůstane pro sezónu 2016/2017 zachováno.

Dalším navrhovaným propagačním materiálem navrhovaným k začlenění mezi stávající

užívané materiály jsou samolepky.

Tab. č. 4: Odhadované náklady první fáze implementace
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 8.3 Druhá fáze implementace

V  sezóně  2017/2018  je  navrhováno  dokončení  výměny  starého  designu  za  nový.

V druhé fázi tedy půjde především o nákup nového firemního oblečení a polep vozidel.

Ze  zkušenosti  majitele  vychází  jako  ideální  počet  25  kompletů  firemního  oblečení.

Sedmnáct kompletů v pánském provedení a osm kompletů dámského oblečení. Dále se

navrhuje  pořízení  vest  pro  personál  působící  primárně  uvnitř  budov,  tj.  pracovníci

půjčoven a vrchní učitelé, proto je navrhováno prozatím pořízení do deseti kusů.

Tab. č. 5: Odhadované náklady druhá fáze implementace

Po dvou sezónách je tedy předpokládáno používání jen nového designu. Veškeré nové

prvky grafické prezentace by se měly řídit přiloženým design manuálem.
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 9 ZÁVĚR

Firemní  design  jako  jedna  z  hlavních  součástí  firemní  identity  je  velice  důležitým

nástrojem ovlivňujícím  image  firmy.  Lyžařské  školy  ve  Špindlerově  Mlýně  si  toto

v  posledních  letech  velice  dobře  uvědomují  a  snaží  se  o  co  nejjednotnější

a profesionální grafickou prezentaci. Na základě analýzy designu hlavních konkurentů

a designu samotné lyžařské školy Maja Sport, je zřejmé, že firma Maja Sport v tomto

směru oproti konkurentům zaspala.

Současný firemní design vykazuje značné nedostatky. Nejvýznamnějším nedostatkem je

jeho nejednotnost.  Současný design používá několik variant  loga,  téměř každý leták

používá  různé  písmo a  i  barevné  sladění  téměř  chybí.  Tyto  vady designu  společně

působí neprofesionálním dojmem a mohou mnohé potenciální klienty odradit od nákupu

služby.  Z  tohoto  důvodu  byl  touto  prací  navržen  zcela  nový  firemní  design,  který

reflektuje  soudobý  trend  zjednodušování  všech  prvků  grafické  prezentace  firmy

a zároveň vytváří okamžitou představu o místě a předmětu působení firmy. Hlavním

motivem loga je proto křivka hor, která je doplněna o název firmy. Navržené logo má

působit moderně a lehce. Firemní barvy (žlutozelená a purpurová) byly zvoleny v co

největším možném kontrastu, aby došlo ke zvýšení zapamatovatelnosti u zákazníků. 

Kromě  základních  prvků  firemního  designu  jsou  v  práci  navrženy  i  nejběžnější

odvozené  prvky.  Ústředním  motivem  odvozených  prvků  jsou  jednoduché  symboly

panáčků představujících nejběžnější skupiny, kterým Maja Sport nabízí své služby, ať

už  je  to  výuka  nebo  služby  půjčovny.  Lyžaři  začátečníci  či  děti,  lyžaři  pokročilí

a  snowboardisté.  Tyto  symboly  se  vyskytují  na  veškerých  navržených  odvozených

prvcích.

Definice základních prvků nového firemního designu a pravidla jejich používání spolu

s praktickými příklady jsou vymezeny v design manuálu, který by měl být závazným

pro všechny zaměstnance vytvářející  prvky grafické prezentace lyžařské školy Maja

Sport. Dodržováním stanovených pravidel se zvýší jednotnost grafické prezentace. Tím

se firma také může přiblížit chtěné profesionální image.

Nasazení nového designu do používání je touto prací navrhováno během let 2016 až

2018. Rozložením implementace do dvou let je možné snížení finanční zátěže, která je

spolu s běžnými provozními poplatky poměrně vysoká.
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Příloha  č. 1 – Rozvržení povinných prvků obálky DL

Obr. 60: Zdroj: Česká Pošta



Příloha č. 2 – Záznam brainstormingu







Příloha č. 3 – Design manuál













Příloha č. 4 – Návrh implementace nového designu

Obr. 61:Provozovna Medvědín
Zdroj: vlastní

Obr. 62: Provozovna Svatý Petr
Zdroj: vlastní
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