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Abstrakt 

 

Název:  Značka KSP Kladno. 

 

 

 Cíle: Cílem práce je vypracování nových prvků značky KSP Kladno. 

 

 

Metody: Analýza dokumentů, pomocí které jsme získali data z prostředí KSP 

Kladno. K analýze dokumentů jsme použili deskriptivní případovou studii k 

detailnějšímu studiu nedostatků v prvcích značky. Rozhovory s předsedou klubu 

a skupinová diskuse s jednotlivými členy oddílu k získání jejich představ o 

nových prvcích značky. Rozhovory a skupinová diskuse byly polostrukturované 

s vymezených okruhem témat. A osobní pozorování, kterým jsme upřesnili 

výsledky z rozhovorů a skupinové diskuse.  

 

 

Výsledky: Výsledky práce představují vytvoření nových prvků značky KSP 

Kladno. Na základě dat získaných z rozhovorů a skupinové diskuse byla 

vytvořena nová loga, slogan a hymna klubu. 

 

Klíčová slova: prvky značky, rozhovor, logo, značka 

  



 

 

Abstract 

 

 Title: Brand KSP Kladno 

 

 

 

 Goals: The thesis aims to develop  the new elements of brand KSP Kladno. 

 

 

 

Methods: Analysis of the documents by which we obtained data from the 

environment of KSP Kladno. To analyze the documents  we used descriptive 

case study to a more detailed study of deficiencies in the elements of brand. 

Interviews with the chairman of the club and group discussion with individual 

club members to get their ideas about  the new features of brand. Interviews and 

group discussion are semi-structured with a defined range of topics. A personal 

observation, which we refine the results of interviews and group discussion. 

 

 

Results: The results represent the creation of new brand elements of KSP 

Kladno. Based on data collected from interviews and group discussion, a new 

logo, slogan and anthem of the club were created. 

 

Key words: brand elements, interview, logo, brand 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

KSPKL - klub sportovního plavání Kladno 

 TJ LaRS Kladno - tělovýchovná jednota Lázeňské a rekreační služby města Kladna 

PDF - (Portable Document Format) soubor pro definici balíků 

JPG - (Joint Photographic Group) metoda ztrátové komprese pro ukládání počítačových 

obrázků ve fotorealistické kvalitě 
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1 Úvod 

 Značky, tak jako otisky prstů člověka, jsou originální a jedinečné. A jak lidé se 

od ostatních odlišují svými otisky, tak značky taky musí získat své místo na výslunní 

svou nezaměnitelností. Ale pouhá jedinečnost v dnešní náročné době nemusí být 

dostatečným faktorem pro úspěch značky. Stejně jako člověk se musel vyvíjet a 

získávat výhody oproti ostatním, tak obdobně musí i značka pro své přežití nabídnout 

svým zákazníkům nejen záruku vysoké kvality, kterou v současnosti bereme jako 

samozřejmost, ale i něco navíc. 

  Značka je považována za základní kámen celé firmy. Na její vybudování a 

rozvoj je potřeba veškerých zkušeností, dovedností, schopností a většinou i velká porce 

štěstí. A proč? Protože právě značka může firmu posunout až na absolutní vrchol. 

  V bakalářské práci se zaměříme na analýzu současných prvků značky KSP 

Kladno a nahradíme je novými prvky. Vzhledem k oboru studia mne předseda 

plaveckého oddílu a ostatní trenéři oslovili, abych jim pomohl navrhnout nové 

atraktivnější prvky značky. Cílem je ve spolupráci s mými kolegy vypracovat nové 

prvky značky KSP Kladno. 

  Plavecký oddíl KSP Kladno je klub s dlouholetou historií, který prošel mnoha 

změnami, ale značka zůstala stejná. Proto, na přání předsedy, bylo načase udělat 

generační obměnu a modernizaci zastaralé značky. Tím vznikla příležitost pro realizaci 

bakalářské práce. 

  Rád bych si prostřednictvím této práce rozšířil své obzory a dovednosti v oblasti 

vytváření a budování značek. To všechno jsou důvody, které mě vedly k tomu, abych si 

toto téma vybral ke zpracování. 
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2 Teoretická východiska práce   

2.1 Značka 

 Značka, v novodobém světě známá pod názvem brand, představuje nejenom 

prostou nálepku, ale v současnosti dává jasně najevo kam a komu daný výrobek patří. V 

dřívější době byla značka chápána následovně: „Jdeme-li ke kořenům samotného slova 

brand, pak jeho prapůvod nalézáme v Old English - Biernan, což bychom mohli přeložit 

jako vypálení, vypálit znamení, ocejchovat, kupříkladu dobytek nebo zločince. Značka 

moderní má stejně tak vypálit cejch do podvědomí zákazníka.„(Cézar, 2007). Naopak v 

současnosti se představy o značce mění. "Značka měla původně symbolizovat kvalitu, 

ale dnes je spíše dokladem společenské úrovně svého nositele."(Kleinová 2005, s. 23). 

 Podle Kaputa (2011) v současnosti nerozhodují o hodnotě firmy stroje, budovy 

ani zásoby, ale především značka, nápady, pověst a jméno, vztahy se zákazníky, 

kontakty a intelektuální kapitál. Právě dobrý pocit, kterým na nás značka působí, vytváří 

přidanou hodnotu značky. Přidaná hodnota přitahuje spotřebitele ke značce a většinou 

rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firmy, protože lidé se prostřednictvím značky 

prezentují. 

 Značka je v podstatě kompletní kombinací všech elementů marketingu. Nejedná 

se pouze o logo firmy a její název, ale ve skutečnosti i o identitu produktu, služeb a 

samotné firmy. 

 Dle De Pelsmackera (2003) má značka následující účely: 

 snadnější identifikace značkového zboží; 

 předpokládaná záruka kvality značkového zboží; 

 sjednocuje hodnoty výrobce a jeho zásady; 

 vytváří hodnotu, které spotřebitel může důvěřovat. 

 

 Kotler et al. (2008) tvrdí, že samotná značka reprezentuje vnímání a pocity 

zákazníka vztahující se k produktu a jeho provedení. Dále však upozorňuje, že značku 

není vhodné vnímat jenom skrze samotné prvky. Tyto prvky jsou ve vztahu mezi 

společností a zákazníkem klíčovými elementy, aby značka dokonale reprezentovala 

produkt firmy. S podobným názorem se setkáme i u autorů Purkiss a Royston-Lee 

(2014) nebo De Chernatony (2009), kteří uvádí, že značka má prezentovat očekávání 
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cílové skupiny s ohledem na určitý přínos výrobků a služeb. Tato očekávání jsou často 

spojena již se zmiňovanými prvky značky. 

 Jednotlivý autoři se v zásadě shodují, že značka je reprezentovaná prvky, které 

je nutné vnímat nejen jako jednotlivé vlastnosti, ale jako soubor asociací pro spojení 

spotřebitele s produktem. 

2.2 Definice značky 

 V současné literatuře definice značky není jednotná. Většinou se jedná o vlastní 

názory autorů, kteří se značku snaží definovat svými slovy. V zásadě  se všichni autoři 

shodují, že jde o pojem, symbol, design (barva, tvar, zvuk atd.), jméno nebo o 

libovolnou jejich kombinaci, která identifikuje produkt a odlišuje ho od jiných Aaker, 

(1991); Marketingpower, (2010); Kapferer, (2012); Keller, (2007); Kerin-Peterson, 

(2010); Kotler et al., (2008); Štensová et al., (2006). 

 Značku můžeme dle Americké marketingové asociace (American Marketing 

Association, AMA) z pohledu marketingu definovat jako „jméno, termín, označení, 

symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící k identifikaci výrobků a služeb 

jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci trhu."(Keller 2007, s. 33).  

 Podle definice De Pelsmackera (2003) „se značka váže na klíčový produkt a 

jeho odlišné funkční a emocionální hodnoty ve srovnání s konkurencí."(De Pelsmacker 

2003, s. 59). 

 V podstatě nám všechny definice říkají, že značka není jenom grafická podoba, 

obraz či produkt sám o sobě, ale obsahuje i nějakou přidanou hodnotu. Touto hodnotou 

může být třeba prestiž, díky které se značka stává jedinečnou, a proto ji spotřebitel 

upřednostní před jinou značkou. Příkladem může být: „Správný název může podstatně 

přispět k úspěchu produktu."(Kotler et al., 2007, s. 639). Právě výstižný název může 

znamenat přidanou hodnotu, protože "žádné dvě značky nejsou stejné."(Haig 2006, s. 

15). 

 Jiná definice značky dle Vysekalové (2004) se skládá ze symbolů a významu 

značky. Tyto dva prvky hrají významnou roli pro spotřebitele ve vnímání samotné 

značky. Jak znázorňuje obrázek č. 1, ve kterém na jedné straně pomocí symbolů 

identifikujeme značku v široké nabídce jiných konkurentů a na straně druhé 

prostřednictvím významu představujeme výhody pro spotřebitele. 
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Obr. č. 1 - Symbol a význam značky (Vysekalová, 2011) 

 Jednou z definic odlišujících se od ostatních je: „Vlastní značka prezentuje Velký 

Nápad, systém přesvědčení, který ostatní shledají jako jedinečný a pro ně přínosný." 

(Kaputa 2011, s. 28). 

2.3 Význam značky 

 Většina autorů se shoduje, že značka je komplexní symbol. Podstatou je 

vybudovat soubor asociací a významů spojených se značkou. Jednou z 

nejvýznamnějších schopností úspěšných manažerů je vytvářet, posilovat, chránit, 

udržovat a vylepšovat značky. Hlavní podstatu významu značky vidí Chalupníček 

(2007) v informování o úrovni kvality produktu, symbolu a významu pro kupujícího a v 

neposlední řadě o kvalitě poskytovaných služeb.  

Význam značky podle Kellera a Kotlera (2007) umožňuje: 

 vyšší účinnosti marketingové komunikace; 

 prodej produktu s vyšší marží; 

 vyšší věrnost zákazníků; 

 vnímání výkonu výrobků; 

 příležitosti k rozšíření značky a licencování; 

 snížení zranitelnosti vůči marketingovým krizím; 

 menší zranitelnost vůči konkurenci; 
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 rozšíření obchodní spolupráce a podpory; 

 menší reakce spotřebitelů na zvýšení ceny a zároveň pružnější reakce na snížení 

ceny. 

 

2.3.1 Funkční význam značky 

 Pelsmacker (2003) tvrdí, že funkční význam značky ve své definici v podstatě 

reprezentuje vlastnosti produktu a služeb pod danou značkou. V tomto směru značka 

pro spotřebitele usnadňuje nakupování, protože snižuje riziko nákupu a zkracuje čas 

rozhodování. Dále, vzhledem k velkému množství produktů na trhu, zjednodušuje výběr 

produktů a služeb, a tím přináší určitou jistotu v jinak nejistém světě. Výhodou pro 

značku je, že si tímto zjednodušením podmaní spotřebitele natolik, kdy už kupuje pouze 

značku, na kterou je zvyklý. Dojde k návykovému chování zákazníka, který už 

nekupuje samotný produkt, ale pouze oblíbenou značku. 

2.3.2 Symbolický význam značky 

 Podle Elliota a Percyho (2007) není koupě produktu či služby pouhým 

prostředkem k uspokojení základních lidských potřeb, ale slouží prostřednictvím 

symbolického významu značky k budování osobní identity při výběru zboží a služeb. 

Symbolický význam zjednodušeně znamená, jak se produkt prezentuje a jak ho lidé 

vnímají. Spotřebitel si získává ke značce důvěru, a tím se výběr zboží a služeb stává 

více otázkou tzv. "dobrého vkusu". Tím se zákazník ztotožňuje se symbolickým 

významem značky, který přechází až k loajalitě. Tato emoční oblast značky se tímto 

podílí na budování a komunikování spotřebitelovi sociální i kulturní identity. Tím 

zákazník dává svému okolí najevo co chce, jaký by chtěl být či jak by chtěl, aby ho 

okolí vnímalo.  

 Symbolismus značky je složitý společensko-kulturní proces, v jehož rámci se 

významy jednotlivých symbolů postupem času mění. Z tohoto důvodu není možné 

symbolismus přesně definovat a zcela uchopit odbornými termíny, protože by symbol 

okamžitě ztratil svou symboličnost. 
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Obr. č. 2 - Symbolický význam značky ( Vysekalová, 2012) 

2.4 Brand management 

 Obdobně jako u značky, ani brand management (řízení značky) není v odborné 

literatuře přesně definován. Keller (2007) ve své definici používá termín strategické 

řízení značky, který podle něho „zahrnuje design a implementaci marketingových 

programů a aktivit, které slouží k vybudování, měření a řízení hodnoty značky."(Keller 

2007, s. 72). 

Dále definuje čtyři hlavní kroky strategického řízení značky. 

 „identifikace a stanovení positioningu a hodnot značky 

 plánování a implementace marketingových programů značky 

 měření a interpretace výkonnosti značky 

 zvyšování a udržování hodnoty značky" (Keller 2007, s. 72). 

 Příbová (2000) považuje brand management za „strategický a integrovaný 

systém analytických, plánovacích, rozpočtových a realizačních aktivit, které jsou 

součástí procesu řízení značky." (Příbová 2000, s. 15). 

V návaznosti na definici Příbová (2000) vymezila úkoly moderního řízení značky. 

 „přidat hodnotu produktu, a tím jej přetvořit ve značku (učinit neviditelné 

viditelným) 
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 udržovat diferenciační výhodu značky 

 rozvíjet značkové myšlení (brand thinking) a překonat produktové myšlení 

(product thinking)."(Příbová 2000, s. 16). 

 Značkové myšlení je považováno za nový přístup ke značkám, ve kterém je 

značka na prvním místě, a na produkt je nahlíženo až ve značkou vymezeném rámci. 

Značka tedy není už pouhé označení produktu, ale dostává se do popředí zájmu.  

 

2.4.1 Positioning značky 

 Positioning značky v podstatě znamená, jakým způsobem jsou produkt a značka 

vnímány mezi zákazníky v porovnání s konkurenčními produkty. Jedná se o přesné 

nastavení a definování pozice značky, jak má reagovat na konkurenci a jaký produkt má 

zastupovat. Kotler a Keller (2007) definují positioning značky jako „rozhodnutí o 

plánované nabídce a image společnosti tak, aby obsadila jasné a hodnotné místo v 

mysli cílového spotřebitele."(Kotler, Keller 2007, s. 348). 

 Dále se jedná o umístění, kterého chce značka v myslích spotřebitelů dosáhnout. 

Podle dalšího autora „Pozice značky je součástí identity značky a představuje nabídku 

hodnoty, která má být aktivně sdělena cílovému publiku a jež demonstruje výhody vůči 

konkurujícím značkám." (Aaker 2003, s. 62). 

 Jedna z možných definic positioningu zní: „Positioning začíná u produktu, 

kousku zboží, služby, podniku nebo i osoby, avšak nespočívá v tom, co s produktem 

děláte. Positioning spočívá v tom, co s ním děláte v mysli případného zákazníka. To 

znamená, že umístíte produkt v myslích potencionálních zákazníků."(Kotler et. al., 2007, 

s. 504). Podle této definice zákazníci produktu a značce přidělují ve svých představách 

různé pozice. Jedná se o souhrn dojmů, pocitů a vjemů, které v jejich myslích produkt 

vzbudí a umožní odlišení od konkurence. 

 Kotler (2007) ve vymezování positioningu doporučuje vyhnout se čtyřem 

základním chybám. 

 Přehnaný positioning - podnik zákazníkům prezentuje pouze velmi úzký obrázek 

o značce. To u zákazníků může vyvolat pocit specializace značky na prestižní a 

drahé služby pro úzkou skupinu klientů.  
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 Zmatený positioning - ve snaze přilákat nové zákazníky podnik často mění 

sdělení spojené se značkou. Časté změny vedou ke zmatení zákazníka a ztrátě 

sympatií ke značce. 

 Nepravděpodobný positioning - nedůvěryhodnost zákazníka k obsahu 

reklamního sdělení. Positioning se jeví pro zákazníka jako neuvěřitelný a 

prakticky neproveditelný.  

 Chybný positioning - špatné nastavení positioningu, kdy zákazník má o značce 

jen velmi malé nebo žádné představy. 

 

 Dle Machkové (2009) by positioning měl být v souladu s očekáváním 

spotřebitelů, věrohodný, jednoduše a snadno pochopitelný, reálný a zdůrazňující hlavní 

konkurenční výhody značky.  

 Kotler (2007) uvádí, že positioning značky pomáhá podniku utřídit cíle, vymezit 

čeho chce svými výrobky a službami dosáhnout a jak chce, aby zákazníci produkty 

vnímali. V návaznosti na to umožnit podniku zaměřit sdělení ohledně vlastností 

produktu a služeb správným směrem. 

 

2.4.2 Marketing značky 

 Druhým krokem je marketing značky, který prostřednictvím marketingových 

programů a aktivit má na starosti uvedení positioningu dané značky do života. Tyto 

marketingové programy včetně marketingového komunikačního mixu je potřeba 

vytvořit a specifikovat s cílem získat pozitivní ohlas na značku, zlepšit image značky a 

povědomí o značce v myslích zákazníka. Kotler (2007) vzhledem k měnícímu se 

ekonomickému, sociokulturnímu, hospodářskému, technologickému a konkurenčnímu 

prostředí identifikoval pět hlavních hnacích mechanismů nové ekonomiky při tvorbě 

marketingových programů: 

 

 nové schopnosti spotřebitelů a společností; 

 konvergence oborů (stírání hranic mezi obory); 

 vyloučení a znovuzavedení prostředníků; 

 digitalizace a propojitelnost (mobilní komunikace, internet, apod.); 

 customizace a customerizace (produkty šité na míru zákazníka). 
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 Všechny tyto změny by měli tvůrci marketingových programů zvážit, protože 

mají velký vliv na praktické řízení značky. 

 I přes měnící se prostředí zůstává snahou marketingu budování silnějších vazeb 

mezi spotřebitelem a značkou, vytváření věrnosti chování, postojových vazeb a 

budování představ o značce. Stále tedy zůstává důležité rozhodnout, co prodávat, jakým 

způsobem, kde a za jakou cenu. Jinak řečeno nejdůležitější součástí marketingových 

programů zůstává distribuční, cenová a produktová strategie. 

 Druhou část, která značku formuje a marketingový tvůrci ji nejsou schopni 

ovlivnit, jsou tzv. sekundární asociace. Tyto asociace se týkají distribuční cesty, země 

původu, recenzích značky nebo o samotné společnosti vlastnící značku. 

 Dle Kellera (2007) se díky rychlé expanzi internetu stále častěji marketéři 

zaměřují na potřebu osobního marketingu, protože praktiky masového trhu jsou 

vnímány jako krok zpět. Personalizace marketingu je nová koncepce zahrnující 

zážitkový marketing, individuální marketing nebo permission marketing (marketing se 

souhlasem zákazníka). Všechny tyto koncepce jsou zaměřené tak, aby se lépe 

přizpůsobily rostoucím přáním zákazníků.  

 Zážitkový marketing (experiential marketing) spojuje produkt s propagací jeho 

jedinečných a zajímavých vlastností a benefitů. V zážitkovém marketingu není 

myšlenkou prodat, ale prezentovat, čím může značka spotřebitele obohatit.  

 Dále Keller (2007) zmiňuje individuální marketing, kdy spotřebitelé poskytují 

informace marketérům, kteří po zpracování těchto informací a zvláštních požadavků 

vytváří pro spotřebitele prostředky aktivnějšího spojení s výrobkem či službou. 

Důležitost individuálního marketingu spočívá v odlišném zacházení s každým 

zákazníkem, protože jednotlivý spotřebitelé mají různé potřeby a rozdílnou hodnotu pro 

firmu. 

 Třetím konceptem je marketing se souhlasem zákazníka (permission marketing), 

který se snaží přilákat pozornost spotřebitele až po jeho svolení. Tento marketing je 

nabízen až po výslovném souhlasu zákazníka, čímž se v chaotickém trhu snaží firma 

vybudovat věrnost spotřebitele. 
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2.4.3 Výkonnost značky 

 Výkonnost značky je třetím krokem, ve kterém je potřeba monitorovat a 

vyhodnocovat situaci, v níž se značka nachází. Důležité je zjistit efektivitu 

marketingových programů a nástrojů, uvedených v předešlém kroku do provozu.  

 Model vymezující vztah mezi marketingovým mixem a hodnotou značky je 

podle Kellera (2003) tzv. hodnotový řetězec značky (Brand Value Chain). Na základě 

tohoto autora může vhodná kombinace a využití jednotlivých prvků marketingového 

mixu vést ke kladnému ovlivnění vnímání atributů dané značky. Dobře zvolené 

marketingové nástroje tím mohou ovlivnit povědomí o značce mezi spotřebiteli, znalost 

produktových atributů značky a jejich body shody s potřebami spotřebitelů a 

produktovou kategorií, současně i jedinečné body odlišnosti, které ji v dané kategorii 

odlišují od konkurenčních výrobků. 

 

 

 

 

Obr. č. 3 - Hodnotový řetězec značky (Keller, 2007) 

 Úspěšné zařazení a budování těchto prvků se projeví i v Kellerově (2007) pojetí 

ekvity značky, tzn. promítne se do postojů spotřebitelů ke značce, do asociací spojených 

se značkou a do preferencí výrobků dané značky před konkurenčními výrobky. 
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Důležitost rozvoje ekvity značky má příznivý vliv na korelaci s klíčovými tržními 

ukazateli výkonnosti značky. Tržními ukazateli může být vyšší tržní podíl, snížená 

cenová elasticita, ochota spotřebitelů platit prémiovou cenu a v neposlední řadě 

profitabilita, která sama o sobě zvyšuje hodnotu značky a důvěru investorů, čímž 

směřuje ke splnění klíčových podnikových cílů.  

2.4.4 Růst hodnoty značky 

 Snaha o udržení nebo růst hodnoty značky je těžkým úkolem vyžadujícím 

dlouhodobý strategický plán pro potencionální geografický nebo segmentový rozmach, 

cíle firmy, dále vývoj produktu a celé řady. Důležité je stanovit vhodnou brandingovou 

strategii a hierarchii značky. Nejpoužívanějším nástrojem ke zjednodušení hierarchie 

značky je grafické znázornění jednotlivých značek a produktů jedné firmy v tzv. matici 

značka-produkt. Tato matice vytváří portfolio značky, které se vztahuje na kompletní 

soubor značek a značkových řad nabízených firmou v dané kategorii výrobků. Hlavním 

cílem firmy při navrhování a řízení portfolia obecně bývá maximalizace pokrytí trhu a 

celkové hodnoty tak, aby byli uspokojeni všechny potencionální skupiny zákazníků. 

 Bárta (2009) říká, že hierarchie značek a produktových kategorií hrají 

významnou roli v rozhodovacím procesu, protože jsou spotřebitelem často vnímány 

podvědomě. Z tohoto důvodu je nutné, aby firma adaptovala své marketingové 

programy a marketingový mix pro dosažení podnikových cílů a pro lepší orientaci 

zákazníků. 

2.5 Prvky značky 

 Značka je v novodobém marketingu tvořena mnoha dílčími prvky, které mohou 

být jak vizuální, tak verbální i zvukové. Moderní silná značka využívá větší počet 

vzájemně se doplňujících prvků, které poskytují ucelený obraz značky. Kombinace 

prvků by měla být zvolena nezávisle na produktu tak, aby tvořila co největší hodnotu 

značky. Podle Kellera (2007) jsou prvky značky znaky, někdy také nazývány jako 

identifikátory značky, které slouží k identifikaci a odlišení značky od konkurence. 

Podobnou formulaci má i Příbová (2000), která tvrdí, že prvky značky jsou verbální 

nebo vizuální informace sloužící k identifikaci a odlišení značky. 
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 Hlavním úkolem prvků značky je vrýt do paměti zákazníků nesmazatelné stopy 

o značce a její image. Z tohoto důvodu by prvky značky měly být věrohodné, flexibilní, 

kreativní a především snadno zapamatovatelné.  

 Existuje šest obecných kritérií podle Kellera (2007) pro výběr prvků značky, o 

kterých lze říct, že se dělí do dvou kategorií: 

- líbivost      - ochrana   

- zapamatovatelnost     - přenosnost 

- smysluplnost     - adaptabilita 

 

 Kritéria značkotvorná (líbivost, zapamatovatelnost, smysluplnost) pomáhají 

vytvářet hodnotu značky. Druhou kategorií jsou kritéria ochranná (možnost ochrany, 

přesnost, adaptabilita), která uchovávají hodnotu značky obsaženou v určitém prvku. 

2.5.1 Jméno 

 Jméno neboli název značky je nejdůležitějším prvkem, podle kterého si 

zákazníci značku zapamatují. Zároveň by mělo být jednoduché a přitom neobvyklé, 

protože se výrazně podílí na tvorbě asociací v myslích spotřebitelů. Výběr jména je 

složitý, protože v ideálním případě by mělo mít trvalý význam, relevantnost v čase, 

snadno zapamatovatelné, převoditelné na velké množství produktů a geografických míst 

a zároveň vypovídat o konkrétních produktech a jejich benefitech. 

 Protože název je ta část značky, která se dá vyslovit, je podle Wheeler (2003) i 

Healey (2008) důležité volit sympatická jména, která se snadno vyslovují v různých 

jazycích, protože zvuky mají vnitřní asociace. Tyto asociace se v různých kulturách 

mohou měnit. 

 Podle výše zmíněných autorů rozdělujeme z hlediska obsahu jména značek do 

několika skupin: 

 funkční (popisná) jména - doslovně vyjadřují nabídku společnosti; 

 referenční - odkazují na jméno původu nebo zakladatele; 

 vymyšlená; 

 evokativní - vzbuzující sílu; 

 zkratky. 
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 Kaputa (2011) dále tvrdí, že úspěšný tvůrce vlastní značky by měl mít na paměti 

při přiřazování jmen následující zásady: 

 stručnost; 

 využití potenciálu zvukového bitu a generického výrazu; 

 dobrá znělost jména; 

 emocionální propojení; 

 využití příkladu z literatury; 

 zvolit „natahovací" jméno; 

 barvité vykreslení jména; 

 vyprávět příběh o značce; 

 používat zajímavé a chytlavé výrazy; 

 zvážit použití vlastního jména. 

2.5.2 Symbol a logo 

 Symbol a logo jsou vizuálními prvky značky. Důležitá je především 

zapamatovatelnost a rozeznatelnost loga. Dále snadná pozměnitelnost v čase, kdy je 

možné přizpůsobovat logo moderním trendům nebo novým komunikačním cílům firmy. 

 Dle Kellera (2007) by logo značky mělo splňovat následující kritéria: 

 zapamatovatelnost - užitečná pro rozpoznání značky; 

 smysluplnost - nepřímo posiluje všechny typy asociací; 

 obliba - vyvolává vizuální působivost; 

 přenosnost - jednoduché překonávání potíží při geografickém překládání do 

jiných kultur; 

 adaptabilita - poměrně snadná přeměnitelnost v čase; 

 možnost ochrany - minimalizace pravděpodobnosti okopírování. 

 „Logo je charakteristický znak, který funguje v kontextu s prostředím, aby v 

pozorovatelově mysli vyvolal představu značky, podnítil osobní zážitek a tento zážitek 

posílil v přípravě na další setkání".(Healey 2008, s. 90). 

 Následně zmiňuje Kaputa (2011) nejdůležitější zásady, kterými se řídit při práci 

na tvorbě loga: 

 být jednoduché; 

 být odlišné; 
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 být osobité; 

 být „natahovací"; 

 komunikovat smysl. 

 Vhodně zvolené logo usnadňuje značce budování asociací a povědomí u 

zákazníků. Často se také rychleji vybavuje než pouhý název značky. Vysekalová (2009) 

rozděluje loga na popisné, sugestivní a abstraktní tvary. Dále je dělí na názvy firem či 

obchodní značky obsahující i slovní popis, a na symboly, které charakterizuje jako 

znaky beze slov.  

 Hlavním přínosem symbolů a log jsou originalita a snadná rozpoznatelnost. 

2.5.2 Představitel 

 Představitel přeneseně prostřednictvím personifikace ztělesňuje základní rysy 

značky. Jedná se o specifický symbol, který má reálnou podobu. Personifikace značky 

napomáhá posílit asociace se značkou a usnadňuje představiteli prezentovat hlavní 

přednosti produktu. Dle Kotlera (2007) i Kellera (2007) může představitel mít podobu 

skutečné osoby nebo třeba animované postavičky. Získáním lidské či životné vlastnosti 

představitelé posilují prostou oblibu značky. Právě díky barvitosti a bohaté obraznosti 

dávají maskoti vznik různým pocitům, které pomáhájí vytvářet vnímání značky jako 

zábavné a zajímavé.  Maskoti a představitelé značek ale mají i své nevýhody. Svou 

oblíbeností mohou dominovat nad ostatními prvky značky a tím ve skutečnosti tlumit 

povědomí o značce.  Dále představitelé musí být často aktualizováni, aby jejich 

osobnost a image zůstaly relevantní. Obecně platí, že čím je představitel značky 

realističtější, tím je důležitější udržet je aktuálnější. Naopak výhodou animovaných 

maskotů je dlouhodobější a trvalejší přitažlivost než u reálných lidí. 

 Cílem představitele je přitáhnout pozornost, vytvořit citový vztah ke značce 

nebo zvýšit atraktivnosti pro cílový trh. 

2.5.3 Slogan 

 „Slogany jsou krátké fráze, které sdělují informaci popisující značku nebo 

přesvědčující o jejích přínosech."(Příbová 2000, s. 45). 

 Trefně mířený slogan, který se silně identifikuje se značkou, může mít velký vliv 

na rozhodování spotřebitelů a nabýt vysoké známosti ve spojení se značkou a tím 

přitáhnout nové zákazníky. Slogany představují mocný prostředek brandingu pro 
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budování hodnoty značky. Podle Kellera (2007) jsou slogany nepostradatelné pro 

shrnutí záměru marketingového programu v několika slovech. Dále pomáhají budovat 

povědomí o značce a vytvářet silná pojítka mezi značkou či službou. Vtipný a dobře 

zapamatovatelný slogan může posílit žádoucí odlišnost od ostatních značek. Výhodou 

může být použít slogan jako moto, pro vyzdvihnutí jména značky nebo budování image 

značky. Slogan patří mezi nejsnadněji změnitelné prvky značky v průběhu času s velkou 

flexibilitou. Důležité je při změně dodržet následující pravidla. 

 Vědět nakolik slogan přispívá k hodnotě značky v posílení povědomí či image. 

  Rozhodnout, zda je posílení dané hodnoty potřebné. 

 Poskytnout nové potřebné změny ve významu a udržet stále žádoucí hodnoty 

obsažené ve sloganu. 

2.5.4 Popěvek 

 „Znělky jsou hudební poselství o značce."(Keller 2007, s. 237). Popěvek či 

znělka je často vnímán jako zhudebněný slogan. Znělka zvyšuje povědomí o značce, 

vyvolává asociace abstraktního charakteru v podobě nálady a pocitů. Popěvky jsou 

většinou velice chytlavé a vryjí se do paměti spotřebitelů na dlouhou dobu. Znělka se 

stává efektivní tehdy, když si ji člověk začne prozpěvovat. Vzhledem k hudebnímu 

základu sdělují přínos značky abstraktní cestou, který se vztahuje k pocitům, 

osobnostem a dalším nehmotným vlastnostem. Znělka chytlavým a zajímavým 

způsobem často opakuje jméno značky, čímž zvyšuje u spotřebitelů zapamatovatelnost 

značky. 

 Nevýhodou u znělky i sloganu je jejich rychlé zevšednění. 

2.5.5 Obal 

 V podstatě se dá říct podle Kotlera (2007), že některé produkty nelze prodávat 

bez obalu. Obal je používán jako "permanentní médium" ve styku se zákazníkem, proto 

je jeho designu, kvalitě, barevnému provedení a unikátnímu tvaru věnována velká 

pozornost. Obal odlišuje výrobek od konkurence a zařazuje produkt do určité kategorie 

a cenového pásma. Balení svým vzhledem vytváří image značky, ovlivňuje objem 

prodeje a podněcuje asociace ke značce. Proto také firmy vnášejí do designu obalu 

vědecké poznatky a umělecké prvky, aby se posílila originalita a nezaměnitelnost 

značkového produktu. 
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2.5.6 Příběh 

 Kaputa (2011) se ve své knize zmiňuje, že úspěšné značky využívají moc a 

schopnost příběhů přitáhnout a udržet zájem spotřebitelů. Příběhy oživují nejen samotné 

sdělení značky, ale umožňují vdechnout postavám v příběhu život. Používáním příběhů 

v podstatě vytváříte druh emocionálního marketingu, kdy si zákazníci tvoří vztah a 

pocity nejen k příběhu, ale i k samotné značce. Vhodný příběh je takový, se kterým se 

lidé mají možnost ztotožnit. 

 Další možnosti, jak zvýšit dramatičnost příběhu a upoutat pozornost, mohou být 

například tyto myšlenky: 

 navzdory překážkám; 

 prosazení talentu; 

 dobro a zlo; 

 bod zvratu; 

 slavný comeback. 

 

 Poutavý příběh vytváří napětí v myslích spotřebitelů, usnadňuje orientaci na 

danou značku, přitahuje zákazníky, a tím zvyšuje hodnotu značky. 
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3 Cíle a úkoly práce  

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je vypracování nových prvků značky KSP Kladno. 

3.2 Úkoly práce 

Na základě cílů práce jsme si stanovili následující úkoly práce. 

 Příprava obsahu a struktury rozhovorů a skupinové diskuse. 

 Provedení rozhovorů a skupinové diskuse. 

 Shrnutí a vyhodnocení výsledků rozhovorů a skupinové diskuse. 

 Zpracování analýzy současných prvků značky KSP Kladno. 

 Vypracování návrhu nových prvků značky. 
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4 Metodika práce 

4.1 Metody výzkumu 

 V metodologii práce použijeme kvalitativní výzkum formou individuálního 

hloubkového rozhovoru a skupinové diskuse. K analýze dokumentů využijeme 

deskriptivní případovou studii k detailnějšímu studiu nedostatků v prvcích značky. A 

dále osobní pozorování pro upřesnění výsledků z rozhovorů a skupinové diskuse. 

1. Jako první využijeme metodu rozhovoru s předsedou oddílu Slavomírem Cirnfusem o 

analýze a zhodnocení původních prvků značky KSP Kladno. 

2. Následně využijeme metodu skupinové diskuse s trenéry a dalšími členy klubu, kde 

využijeme interakci mezi zúčastněnými. 

3. Dále budeme pokračovat metodou rozhovoru neboli osobního dotazování (Face to 

Face) s předsedou KSP Kladno panem Slavomírem Cirnfusem o vytvoření nových 

prvků značky. 

4. Ze získaných informací provedeme komparaci původních a nových prvků značky a 

následnou analýzu vhodnosti použití nových prvků značky. 

5. Na závěr využijeme metodu pozorování v kombinaci s výše uvedenými metodami. 

 V rámci analýzy dokumentů využijeme pro získání sekundárních dat webové 

stránky KSP Kladno a písemné materiály od předsedy klubu pana Slavomíra Cirnfuse. 

4.2 Organizace sběru dat 

 Počáteční data získáme z polostrukturované skupinové diskuse, která proběhne 

za účasti trenérů a dalších členů KSP Kladno. Hlavní sběr dat proběhne prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů s předsedou klubu Slavomírem Cirnfusem..  

 Rozhovory budou provedeny formou interview s vymezeným okruhem otázek 

na danou problematiku a s následnou možností otevřené konverzace na dané téma. 

Vzhledem k udržení pozornosti a časovým možnostem budou rozhovory v rozmezí 25-

45 minut. Poté bude následovat vždy přestávka zhruba 10 minut s následným 

pokračováním v rozhovoru. 
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 Po prvním interview s předsedou klubu bude následovat skupinová diskuse s 

trenéry a ostatními členy klubu, s cílem získat co největší počet názorů na danou 

problematiku. Skupinová diskuse bude polostrukturovaná s vymezeným okruhem témat.  

 Na závěr proběhne druhý rozhovor s panem Cirnfusem, ze kterého vzejdou 

finální návrhy na nové prvky značky KSP Kladno. 

 Odpovědi a další přínosné informace budou zaznamenávány do audiovizuálního 

zařízení a počítače. 

4.3 Vlastní průběh výzkumu 

  Skupinová diskuse proběhne polostrukturovanou formou s podobným okruhem 

otázek, použitých při rozhovorech. Skupinová diskuse proběhne za účasti 20 

respondentů. Otázky jsou sestaveny tak, aby umožňovali tazateli motivovat účastníky, 

dovysvětlit nejasnosti a zvýšit zájem zúčastněných o budoucnost plaveckého klubu. 

 

 Myslíte si, že by se původní značka KSP Kladno měla měnit? 

 Proč by se měla původní značka měnit? 

 Jaké jsou Vaše představy o nové značce? 

 Měla by nová značka být barevná nebo černobílá? 

 Měl by mít klub nějakého maskota? 

 Měl by mít klub nějaký slogan ? 

 Měl by mít klub nějakou znělku ? 

 

 V polostrukturovaném rozhovoru s předsedou klubu panem Cirnfusem, budou 

hlavním předmětem dotazování následující okruhy otázek: 

 Proč chcete změnit původní značku? 

 Co má nová značka symbolizovat? 

 Jaké jsou vaše představy o nové značce? 

 Jaké jsou vaše požadavky na novou značku? 

- podoba loga 

- barva 

- tvar 

- velikost 
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- písmo 

 Měl by mít klub nějakého maskota? Jakého? 

 Jaký slogan by nejvíce vystihoval novou značku ve spojení s plaveckým 

klubem? 

 Jaká znělka by nejlépe spojovala novou značku s plaveckým klubem? 

 

 Z odpovědí získaných během rozhovorů a skupinové diskuse vytvoříme  

nejdříve návrh nového loga značky. Poté se z dalších odpovědí a návrhů pokusíme 

zaměřit na tvorbu ostatních prvků značky. Tyto další prvky budeme sestavovat postupně 

podle důležitosti pro klub a v závislosti na požadavcích zúčastněných. 
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5 Výsledky a diskuse 

 Nejdříve jsme uskutečnili první rozhovor s předsedou oddílu KSP Kladno 

panem Slavomírem Cirnfusem o historii a vzniku původních prvků značky. Poté 

proběhla skupinová diskuse, které se zúčastnilo 5 trenérů, 5 asistentů, 6 plavců a 4 

rodiče. Jako poslední se konalo druhé interview s předsedou klubu, které vycházelo z 

podkladů získaných ze skupinové diskuse. Poznatky ze skupinové diskuse jsme v 

druhém rozhovoru s panem Cirnfusem použili k vytvoření nových prvků značky KSP 

Kladno. 

5.1 Analýza a zhodnocení původních prvků značky KSP Kladno 

 Značka KSP Kladno se omezuje pouze na využití dvou prvků. Konkrétně jména 

a loga značky. Ostatní prvky značky jsou vynechány a vzniká tak příležitost k vytvoření 

právě chybějících prvků jako jsou představitel, slogan a popěvek. Před vytvořením 

těchto nových prvků se zaměříme na zlepšení vizuální podoby loga. Požadavkem 

Slavomíra Cirnfuse, předsedy klubu, bylo zachovat jméno klubu. Tudíž v naší práci 

nebudeme název měnit a zaměříme se především na zlepšení vzhledu loga a teprve poté 

i na  vytvoření ostatních prvků značky. 

 Logo značky je dílem sochařky, která s plaváním neměla nic společného, ale 

díky originalitě loga i názvu vystihoval její návrh představy předsedy klubu pana 

Cirnfuse. 

 Logo značky KSP Kladno má podobu tří plavců zobrazených ve třech 

plaveckých drahách, pod kterými se nachází název oddílu. Značka odkazuje na  

sportovní plavání, které je provozováno na Kladně, jak napovídá název značky. Klub 

sportovního plavání Kladno (KSP Kladno) je součástí TJ LaRS Kladno. Níže je 

uvedena podoba nynější značky KSP Kladno, kterou budeme dále v práci postupně 

měnit, budovat jí novou vizuální podobu a přidávat k ní další nové prvky. 
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Obr. č. 4 - Původní logo značky KSP Kladno 

5.2 Skupinová diskuse s trenéry a členy KSP Kladno 

Otázka č. 1: Myslíte si, že by se původní značka KSP Kladno měla měnit? 

Odpovědi:  

 Respondentům byla položena otázka, zda si myslí, že by se původní značka měla 

měnit? Čtrnáct z dvaceti respondentů se shodlo na tom, že by značku chtěli změnit. 

Graf č.1 - Měla by se původní značka změnit 
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Otázka č. 2: Proč by se měla původní značka měnit? 

Odpovědi: 

 Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předešlé otázce odpověděli 

ano. Z těchto čtrnácti respondentů chtělo šest modernizaci značky, čtyři nevěděli co 

původní značka znamená a zbylým čtyřem se značka nelíbí. Šesti respondentům se 

původní značka zdála příliš zastaralá a chtěli by do budoucna víc přizpůsobit její prvky 

moderní době. Čtyři respondenti se mylně domnívali, že značka představuje závodníky 

na stupních vítězů místo plavců v drahách. I přesto, že jsou  tito čtyři respondenti členy 

klubu, tak z loga neznají správný význam značky. A posledním čtyřem respondentům se 

původní značka nelíbí z důvodu malého spojení loga se závodním plaváním. 

 

Graf č. 2 - Proč by se měla značka měnit 

 

 

Otázka č. 3: Jaké jsou Vaše představy o nové značce? 

Odpovědi: 

 Ze čtrnácti odpovídajících respondentů se všichni shodli, že by nová značka 

měla symbolizovat nějaké vodní zvíře. Mezi návrhy bylo zastoupeno čtyřikrát delfín, 
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třikrát tučňák, dvakrát želva, dvakrát vydra. Po jednom hlasu dostala ryba, krokodýl a 

žralok. 

Graf č. 3 - Jaké jsou Vaše představy o nové značce 

 

 

Otázka č. 4: Měla by nová značka být barevná nebo černobílá? 

Odpovědi:  

 Tato otázka vyvolala mezi respondenty malou slovní přestřelku z hlediska 

barevného provedení loga, ohledně pozdějšího využití nové značky. Jedna část, 

konkrétně devět respondentů, hlasovala pro černobílou variantu z důvodu jednoduchosti 

použití loga ve všech jeho podobách. Druhá část respondentů, tedy pět, hlasovalo pro 

výrazné barevné ztvárnění loga pro lepší poutavost a z toho důvodu, že děti mají raději 

barevné než černobílé symboly.  

 Na závěr otázky proběhla diskuse na návrh jednoho respondenta ohledně 

barevného provedení. Návrh spočíval v decentní barevné kombinaci, kde by rozdíl mezi 

barevnou variantou a černobílou variantou loga nebyl tolik výrazný. Respondenti se 

díky tomuto návrhu shodli, že by pak nebyl problém vytvořit a používat obě varianty 

loga. Na začátku diskuse na toto téma bylo důvodem rozporu právě použitelnost 

barevného loga, který se však tímto návrhem na decentní barevné provedení ukončil. 
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Graf č. 4 - Měla by nová značka být barevná nebo černobílá 

 

  

Otázka č. 5: Měl by mít klub nějakého maskota? 

Odpovědi:  

 U této otázky se opět zapojil plný počet respondentů. Tedy i respondenti, kteří 

neměli zájem měnit značku, dostali možnost se opět zapojit do diskuse ohledně 

případného nového maskota klubu. Odpovědi se, až na tři případy, shodovali, že není 

potřeba mít celoklubového maskota. Respondenti argumentovali tím, že pro každou 

věkovou skupinu dětí je lepší, když si samy vyberou svého individuálního maskota 

podle nálady, dané situace nebo třeba podle důležitosti závodů. 

 Tři zbývající respondenti, kteří hlasovali pro vytvoření celoklubového maskota, 

byli přesvědčení, že jediný stejný maskot by zviditelnil klub v povědomí veřejnosti. 

Dále argumentovali tím, že by to mohlo přitáhnout nové zájemce o plavání a tím rozšířit 

plaveckou základnu. 

  S blížícím se závěrem této otázky se všichni respondenti postupně shodli, že 

příležitostí k využití maskota je, vzhledem k malému počtu závodů pořádaných na 

domácím bazéně, jen velmi málo.  Protože během dvou závodů za sezonu by maskot 

nebyl dostatečně využit.  
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Graf č. 5 - Měl by mít klub nějakého maskota 

 

 

Otázka č. 6: Měl by mít klub nějaký slogan? 

Odpovědi: 

 Touto otázku byli respondenti velmi překvapeni a bohužel nedokázali v průběhu 

skupinové diskuse vymyslet zajímavý nápad. Většina se však shodla, že by uvítali 

vtipný a snadno zapamatovatelný slogan odkazující na Kladno a sportovní plavání. 

Pouze čtyřem respondentům bylo jedno, zda klub bude slogan mít. 

 Šestnácti respondentům, kteří souhlasili s vytvořením sloganu, se nápad o 

spojení plaveckého klubu s vtipným sloganem zdál jako vhodný způsob pro zviditelnění 

klubu. Slogan byl pro respondenty velkou novinkou, která se nikdy v klubu 

nepoužívala. I z tohoto důvodu převládl větší počet kladných odpovědí.  

 Zbývající čtyři respondenti prokázali značný nezájem o toto téma. Jedním z 

důvodů nezájmu byla například odpověď respondenta, že klub se bez sloganu doposud 

obešel. 
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Graf č. 6 - Měl by mít klub nějaký slogan 

 

 

Otázka č. 7: Měl by mít klub nějakou znělku? 

Odpovědi: 

 Na otázku, zda by klub měl mít svou znělku, se odpovědi značně lišily. Rozdílné 

názory nakonec rozdělily respondenty na dvě téměř stejné poloviny, kdy jedna část 

souhlasila s vytvořením nové znělky a druhá část by raději místo znělky zvolila 

klubovou hymnu.  

 Devět respondentů chtělo, aby byla složena klubová znělka. Z těchto devíti 

respondentů vzešel nápad na použití znělky jako úvodní doprovod při zahájení závodů 

nebo před vyhlášením vítězů. Cílem by bylo podle respondentů posílení spojení klubu s 

novou značkou. 

 Zbylých jedenáct respondentů chtělo místo nové znělky upřednostnit klubovou 

hymnu. Jelikož klub nepoužívá žádné reklamní sdělení, byla by podle odpovědí 

dotazovaných znělka nevyužita. 

 Na závěr respondenti upřednostnili svými jedenácti odpověďmi klubovou 

hymnu nad znělkou. 
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Graf č.7: Měl by mít klub nějakou znělku 

 

 

5.3 Rozhovor s předsedou KSP Kladno 

Otázka č. 1:  Proč chcete změnit původní značku?  

Odpověď:  

 Původní značka KSP Kladno je stará více jak 20 let. V době vzniku tato značka 

klub vystihovala, ale s rostoucím významem značky postupně ztrácela na své 

atraktivnosti. Během této doby neprošla značka žádnou modernizací. Ve své době 

značka díky originalitě loga i názvu vystihovala image klubu. Význam značky však 

nebyl tak široký jako je dnes. Proto jedním z důvodů změny vizuální podoby stávající 

značky je generační obměna související s budoucím nástupem nové generace trenérů, 

která vyžaduje určitou modernizaci, aby se udržel krok s dobou. Dalším důvodem je, že 

nikdo přesně neví, co značka symbolizuje. Zda se jedná o plavce v bazéně nebo o tři 

panáčky na stupních vítězů. Z tohoto důvodu si mnoho lidí nespojí značku s jejím 

správným významem a dochází k nezájmu potencionálních nových plavců o služby 

klubu, případně o samotné zařazení do plaveckého oddílu pro případné zahájení 

plavecké kariéry. Klub tak svým špatným značkovým sdělením přichází o širší základnu 

plavců, čímž dochází k nedostatku závodníků. 
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Otázka č. 2: Co má nová značka symbolizovat? 

Odpověď: 

 Vzhledem k pionýrské historii klubu, ve které se v rámci mokrého vysvědčení 

používal jako symbol zdatnosti pro nejlepšího plavce tučňák a delfín, bych rád navázal 

na historický odkaz našeho klubu v podobě loga s vyobrazeným tučňákem. Z mého 

pohledu je lepší tučňák, protože delfína ve znaku má hodně plaveckých oddílů. Nová 

značka by měla především symbolizovat vztah k vodě. 

Otázka č. 3: Jaké jsou Vaše představy o nové značce? 

Odpověď: 

 Moje představa o nové značce by měla znázorňovat zvíře, v našem případě 

například tučňáka, jako symbol, který má blízko k závodnímu plavání. Tučňák 

představuje vlastnosti, které by plavec měl mít. Odhodlání, obratnost, inteligenci, 

rychlost, spolupráci a vytrvalost, které z tučňáka dělají vynikajícího plavce. 

Otázka č. 4: Jaké jsou Vaše požadavky na novou značku? V podobě loga, barvy, 

tvaru, velikosti a písma?  

Odpověď: 

 Důležité je, aby logo zdůrazňovalo vlastnosti tučňáka stejně jako vlastnosti 

závodního plavce, a tím je i motivovalo. Nepřeji si, aby symbol tučňáka zavádějícím 

způsobem představoval školní nebo dětské plavání, třeba v podobě milého a 

roztomilého tučňáčka, protože jsme klub sportovního plavání a nikoli koupací klub. 

Dále bych byl rád, kdyby součástí loga byl nějaký symbol vítězství a zároveň zůstal 

ponechán v logu i název klubu. 

 Když si vyberete symbol tučňáka, tak bych zachoval jeho přirozenou černobílou 

barvu. Ostatní barevné doplňky nechám na Vaší kreativitě. 

 Ohledně tvaru nemám konkrétní požadavky. Klidně pouze hlava tučňáka nebo 

celé tělo i ve vodě. Nechám to na Vaší fantazii.  

 Logo musí být tak veliké, aby se dalo použít jak na potisk trička, tak i na plakát. 

 Písmo doplňte operativně, tak aby odpovídalo a sedělo do obrázku.  
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Otázka č. 5: Měl by mít klub nějakého maskota?  

Odpověď: 

 Podle mého názoru by náš oddíl neměl mít klubového maskota, jelikož 

pracujeme s mládeží, které se líbí každou chvíli něco jiného. Proto bych doporučoval 

pouze individuální talismany, které si děti samy vyberou v jednotlivých skupinách.  

Otázka č. 6: Jaký slogan by nejvíce vystihoval novou značku ve spojení s 

plaveckých klubem? 

Odpověď: 

 Dnes motivovat děti je daleko těžší než dříve, proto je motivace dnes daleko 

důležitější. Z tohoto důvodu by měl nový slogan být srandovní, s nadsázkou, lehce 

zapamatovatelný a především by měl nabudit k lepším výkonům.  

Otázka č. 7: Jaká znělka by nejlépe spojovala novou značku s plaveckým klubem? 

Odpověď: 

 U nás v klubu nepoužíváme žádné reklamní sdělení, tudíž bychom znělku 

nevyužili. Místo znělky bych doporučil raději vymyslet hymnu, kterou budou mít 

závodníci jako motivaci před závodem.  

5.4 Vznik nového loga značky KSP Kladno 

 Postup vzniku nového loga značky probíhal ve čtyřech etapách, které uvedeme v 

následujících kapitolách. Na vytvoření značky se podílelo několik odborníků, kteří 

svými znalostmi pomohli k dotvoření značky do finální podoby. 

5.4.1 Původní výtvarné návrhy 

 V návaznosti na výsledky skupinové diskuse a rozhovoru s předsedou 

plaveckého klubu jsme se rozhodli pro vytvoření nového loga značky v podobě tučňáka. 

Po zvážení požadavků předsedy klubu jsme dodatečně vytvořili i návrhy na malý 

klubový symbol. Díky této myšlence vznikly dvě podoby loga.  

 Větší logo představuje hlavu tučňáka s medailí na krku. Původní kreslený návrh 

představoval celého tučňáka stojícího vzpřímeně na stupních vítězů. Z důvodu 

zvýraznění důležitosti tučňáka, jako nového symbolu, jsme se rozhodli posunout 
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tučňáka víc do popředí loga a odstranit stupně vítězů, pro lepší vizuální vnímání a 

spojení nového loga s plaváním. 

 

 

Obr. č. 5 - Původní návrh většího loga 

 

 Menší logo představuje schematický obraz plavce při pohybu ve vodě 

přetvořený do podoby tučňáka. Obrázek plavce ve své schematické podobě je často 

používaným symbolem ve sportovním plavání. Z tohoto důvodu je použití upravené 

verze do podoby tučňáka vhodné pro propojení plaveckého klubu se sportovním 

plaváním. 
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Obr. č. 6 - Původní návrh menšího loga 

5.4.2 Výtvarné zpracování 

 Vlastní původní návrhy byly za pomoci profesionálního malíře přepracovány do 

výtvarné podoby. Umělecké zpracování vytvořilo finální předlohu pro další grafické 

dokončení v elektronické podobě. Samotné kreslení probíhalo v naší vzájemné 

spolupráci s malířem, kdy se detaily dolaďovaly pod naším dohledem přímo na papír z 

ruky malíře. Celý proces, od původních návrhů do výtvarného zpracování, trval deset 

dní. Poté byly nové návrhy znovu zkontrolovány a teprve pak předány ke grafickému 

zpracování. 

 Vzhledem k větší profesionalitě malíře, která značně převyšuje naše výtvarné 

schopnosti, je výsledná podoba většího loga mnohem kvalitněji zpracována. Základní 

návrh zůstal věrný své předloze. Díky profesionálnímu přístupu malíře byly na jeho 

návrhy změněny jednotlivé detaily loga. Při srovnání obrázku č. 5 a obrázku č. 7 

můžeme tyto jednotlivé změny v detailech loga názorně porovnat. Jedná se  především 

o změnu tvaru zobáku, podobu oka, přidání lemování límce a vybarvení jednotlivých 

částí loga. 
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Obr. č. 7 - Výtvarné zpracování většího loga 

 

 U výtvarného zpracování menšího loga se opět projevila větší odbornost malíře. 

V porovnání obrázku č. 6 a obrázku č. 8 můžeme vidět rozdíl v samotné poloze tučňáka, 

která sice nevystihuje správnou polohu plavce, ale pro podobu loga je tato změna 

vhodnější. Další odlišným detailem je změna tvaru vlny a vybarvení loga. Pro ztvárnění 

menšího loga se malíř inspiroval větším logem, které vyvedl ve stejném stylu, aby byla 

zachována podobnost mezi oběma symboly. 
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Obr. č. 8 - Výtvarné zpracování menšího loga 

 

5.4.3 Grafické zpracování 

 Malířské zpracování bylo použito jako předloha pro počítačové zpracování. 

Výsledkem bylo převedení loga z papíru do digitální podoby. Umělecká předloha byla 

do počítače přesunuta téměř bez zásahů a změn za pomoci grafika a IT specialisty. 

Jediným důležitým prvkem, ve kterém došlo ke změně, byla volba vhodného písma. 

Celý proces převedení do digitální podoby trval týden.  

 V této předposlední fázi jsme celou dobu pracovali v programu Corel 11. 

Nejdříve se začalo importem výtvarných návrhů do počítačového souboru. Poté 

následovalo objetí obrázků křivkou a následné vybarvení. Na závěr došlo k exportu 

obrázků do PDF a JPG. 
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Obr. č. 9 - Grafické zpracování menšího a většího loga 
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5.4.4 Finální elektronické zpracování 

 V poslední etapě vzniku loga značky jsme se s pomocí grafika snažili detailně 

dodělat poslední úpravy loga. Jednalo se především o barevné provedení a jejich 

kombinaci. Dalším důležitým prvkem bylo doplnění názvu klubu KSP Kladno a podoby 

plavce do medaile.  

 U černobílé varianty hlavy tučňáka byl oproti výtvarnému návrhu doplněn obsah 

medaile, který odkazuje na KSP Kladno a sportovní plavání. Dle dohody s předsedou 

klubu tím zůstal zachován původní název oddílu. Medaile samotná symbolizuje snahu 

vyhrávat a dosahovat vítězství. Malý obrázek plavce pak představuje spojení klubu se 

sportovním plaváním. 

 

 

Obr. č. 10 - Finální černobílé zpracování většího loga 

 

  U druhého loga symbolizujícího tučňáka ve vodě došlo ke grafické změně vlny, 

kde byly vrcholky vln vyvedeny v bílé barvě. Důvodem bylo lepší znázornění podoby 

vlny a především větší rozsah možností při použití barevného provedení. 
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Obr. č. 11 - Finální černobílé zpracování menšího loga 

 U konečného provedení většího loga došlo ke změně barvy medaile a stuhy. 

Medaile má zlatou barvu nejcennějšího kovu, ale z důvodu složitosti namíchání zlaté 

barvy bylo přidáno více žluté barvy. Stuha medaile má vínově červenou barvu. 

 

 

 

Obr. č. 12 - Finální barevné zpracování většího loga 
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 Jedinou změnou na obrázku č. 13 je oproti černobílé variantě loga (obr. č. 11) 

barevné provedení vlny. Tímto byl splněn požadavek respondentů a předsedy klubu na 

decentní barevné provedení loga. Naším cílem bylo zvolit vhodnou barvu tak, aby 

zdůraznila vlny na hladině. Proto barevné provedení odpovídá barvě vody v bazénu. 

 

 

 

Obr. č. 13 - Finální barevné zpracování menšího loga 
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5.5 Vznik dalších prvků značky 

 Stejně jako v předešlých kapitolách jsme navázali na výsledky ze skupinové 

diskuse a rozhovorů, tak i v této kapitole budeme vycházet z podkladů získaných z 

odpovědí respondentů a předsedy plaveckého klubu. 

 Na přání předsedy oddílu zůstane název klubu bez změny. Ze získaných 

odpovědí jsme mohli vyloučit i zájem o tvorbu nového představitele klubu v podobě 

maskota. Z těchto důvodů se v dalších kapitolách zaměříme pouze na tvorbu sloganu a 

místo znělky zařadíme jako další prvek klubovou hymnu. 

5.5.1 Slogan 

 Hlavním požadavkem nebyl konkrétní návrh sloganu, ale pouze jednotlivé 

informace o představě podoby sloganu. Tyto informace v sobě obsahovaly především 

požadavky na vtipný a lehce zapamatovatelný slogan s trochou nadsázky a cílem 

nabudit a motivovat plavce.  

 Hlavním cílem bylo vytvořit originální slogan ve vztahu k novému logu značky. 

Jedním z kriterií bylo, aby slogan v sobě odrážel spojení s vodou a sportovním 

plaváním. Důležitým prvkem vtipného sloganu bude motivovat zábavnou formou 

závodníky klubu. Finální podobu sloganu nechali trenéři, členové klubu i předseda 

oddílu na naší kreativitě, pouze s požadavkem použít jejich dílčí informace do konečné 

podoby sloganu. 

 Výsledkem je níže uvedený slogan reprezentující klub KSP Kladno. 

 "Kam nedoplavu, tam docáknu" 

5.5.2 Hymna 

 Vzhledem k požadavkům předsedy klubu a respondentů jsme zvolili místo 

znělky klubovou hymnu. Názor respondentů o změně znělky na hymnu podpořil i 

předseda oddílu, z tohoto důvodu je dalším prvkem nové značky klubová hymna. 

 Jediným omezením byl požadavek na složení hymny v melodii ze skladby We 

are the champions. Tato melodie byla zvolena z důvodu většího motivačního účinku na 

závodníky a velké oblíbenosti mezi sportovci. Ovšem po další snaze o vytvoření 

klubové hymny na tuto melodii jsme došli k závěru, že tato melodie je vhodná spíše pro 

závěrečný vítězný ceremoniál, než pro motivační pokřik před závodem. Proto po další 
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úvaze jsme se nechali inspirovat motivační melodií z filmu Kokosy na sněhu. Výsledná 

hymna je mnohem údernější, kratší a lépe zapamatovatelná zejména pro mládežnické 

kategorie v KSP Kladno. 

 Výsledkem je níže uvedená klubová hymna. 

 „Někteří lidi nevěří, že Kladno tady dnes zvítězí. 

 Na výhru dnes všichni jdeme, hravě soupeře přeplaveme. 

 Hop hop, jedeme na osobáky! 

 Hop hop, nikdo nemá na tučňáky! 

 Naše výhra je jasná, jsme přece plavci z Kladna!“ 
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6 Závěr 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo vypracování nových prvků značky KSP 

Kladno. Na základě rozhovorů s předsedou klubu panem Slavomírem Cirnfusem a 

skupinové diskuse s trenéry a členy klubu, byly vybrány návrhy na nové prvky značky. 

 Skupinová diskuse probíhala za účasti dvaceti respondentů z řad trenérů, 

asistentů, plavců a rodičů. Díky velké aktivitě a plné účasti všech respondentů byla 

skupinová diskuse úspěšná. Tím jsme získali základní potřebná data pro vytvoření 

nových prvků značky. Po získání těchto dat jsme úspěšně navázali na rozhovor s 

předsedou klubu, ve kterém jsme spojili představy do finálních návrhů nových prvků 

značky KSP Kladno. 

 Výsledková část byla nakonec rozdělena do čtyř fází. V každé fázi jsme 

spolupracovali s jiným odborníkem na danou problematiku. Právě zapojení odborníků v 

jednotlivých krocích, bylo významným přínosem pro získání nových zkušeností při 

vytváření nového loga značky. První fáze zahrnovala kombinaci našeho výtvarného 

umění s odbornými znalostmi a zkušenostmi plaveckého specialisty Slavomíra 

Cirnfuse. Ve druhé fázi jsme se zaměřili na spolupráci s profesionálním malířem panem 

Karnoltem, který dal původním výtvarným návrhům estetickou podobu. U třetí fáze 

jsme pod dohledem grafického odborníka pana Anděla převedli návrhy malíře do 

digitální podoby. V poslední fázi jsme pokračovali ve spolupráci s panem Andělem na 

dokončení  detailů finální podoby loga značky KSP Kladno. 

 Zajímavé bylo sledovat postup vytváření nového loga značky. Nejlépe to 

můžeme vidět na rozdílu mezi naším původním výtvarným návrhem a profesionálním 

zpracováním. Přes jednoduchý první vlastní nákres, jsme postupně sledovali 

profesionální práci a přístup odborníků, kteří svým uměním významným způsobem 

přispěli k vytvoření loga značky. Jejich znalosti a zkušenosti umožnili přetvořit 

jednoduchý návrh do kompletního uměleckého díla, které je, se souhlasem předsedy 

klubu, použitelné jako budoucí logo značky KSP Kladno. 

 Bakalářská práce mi dala hodně zkušeností z oblasti vedení rozhovorů, 

manažerského plánování, time managementu a spolupráce s lidmi. Závěrem mohu říci, 

že práce byla pro moji budoucí činnost manažera velice přínosná a beru to jako 

odrazový můstek pro rozšíření znalostí a hranic svých manažerských schopností. 
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