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Abstrakt 

Cílem práce je podrobná analýza vizuální identity značky Staropramen na základě teorie využití 

archetypálních obrazů v marketingu. V teoretické části se zabývám archetypální teorií 

Jungových dvanácti archetypů, mezi které patří předobrazy toužící po nezávislosti: Neviňátko, 

Objevitel a Mudrc, archetypy toužící zanechat ve světě stopu: Hrdina, Psanec a Kouzelník, 

skupina toužící po sounáležitosti: Jeden z nás, Milenec a Klaun, skupina toužící dát světu řád: 

Pečovatel, Tvůrce a Vládce. Zvláštní důraz je kladen na rozdíly mezi jednotlivými archetypy 

dané touhy, ale také na teoretický základ vyprávění příběhů. Dále uvádím teoretický základ pro 

sémiotickou analýzu a závěry výzkumu pro účely své druhé diplomové práce, ve které se 

zabývám komunikací značky Staropramen. V praktické části práce analyzuji logo značky 

Staropramen, které rozebírám na jednotlivé prvky. Jejich význam dohledávám v podkladech 

z oblasti heraldiky, mytologie, botaniky, oneirologie a etymologie. Na základě dohledaných 

asociací provádím komparativní analýzu s teoretickým základem, kdy popisuji body shody a 

body rozdílů. V závěru práce popisuji výsledky analýzy, které odhalily nejednotnou vizuální 

identitu značky Staropramen, a uvádím doporučení do budoucna, kterým je zdůraznění prvků 

archetypu Tvůrce ve vizuální identitě a navazujících komunikačních kampaních značky. 

 
Abstract 

The aim of this thesis is the visual identity of the brand Staropramen analysis based on the 

theory of archetypes applied in marketing science. The theoretical part is focused on the 

archetypal theories of Jung. He marked twelve archetypes in his work, which include four main 

categories based on the desire they want to satisfy. The yearning for paradise: The Innocent, 

The Explorer and The Sage, archetypes that want to leave a thumbprint on the world: The Hero, 

The Outlaw and The Magician, a group that knows no man or no women is an island: The 

Regular Guy / Gal also known as The Everyman, The Lover and The Jester, group desiring to 

provide structure to the world: The Caregiver, The Creator and The Ruler. I focused on the 

differences between the various archetypes on one desire too, but also the on the theoretical 

basis of storytelling. I also wrote theoretical basiscs of semiotic analysis and summary of a 

research realized for my second thesis, focused on marketing communication of Staropramen. 

In the practical part I analyse the visual identity of the brand Staropramen, that I take apart to 
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single symbols. Their importance I found in sources in the field of heraldry, mythology, botany, 

psychology and etymology. On the basis of identified associations I do a comparative analysis 

of the theoretical basis for describing the use of archetypes in marketing, describing points of 

sameness and points of difference. In conclusion, I describe results of the analysis. That 

showed a non-uniform visual identity of the brand Staropramen. I also give recommendation for 

the future, which is to emphasize the elements of the Creator archetype in the visual identity 

and future communication campaigns. 
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1. Úvod 

Žijeme v postmoderním světě, kde nás reklamní sdělení obklopují doslova na každém 

rohu. Denně jich průměrný obyvatel civilizovaného světa vidí nebo slyší stovky, s logy a 

komunikačními kampaněmi společností se setkává při běžných rutinních činnostech, v práci a 

nejvíce ve svém volném čase. Schopnost zapsat se do hlubšího povědomí spotřebitelů je v 

dnešním uspěchaném světě plném reklam klíčovým aspektem úspěšné marketingové 

komunikace. Může být v davu značek, které reklamy vychvalují jako výjimečné, ještě některá z 

nich opravdu výjimečná? A jak může taková značka vyčnívat mezi všemi ostatními, odlišit se, 

být prostě tou jedinou? Cílem úspěšné značky by totiž nemělo být jen prodat své zboží 

zákazníkovi, jde zejména o to, aby byl zákazník spokojený a k určité značce se vracel 

opakovaně. Ne nadarmo se dnes jako nejcennější aktivum společnosti vedle unikátní silné 

značky udává početná základna loajálních zákazníků. Cena tohoto aktiva vzrůstá úměrně tomu, 

jak na daném trhu přibývají další subjekty, které jsou schopny společnosti konkurovat, a to jak 

cenou, tak kvalitou. 

Během svého studia programu Honors Academia na Vysoké škole ekonomické v Praze 

jsem se seznámila ze způsobem, kterým lze v marketingové komunikaci, ale především v identitě 

korporální značky, využít Jungovu teorii archetypů. Vhodně nastavená marketingová 

komunikace zdůrazňující a podtrhující rysy archetypu obsaženého ve vizuální identitě 

společnosti vede ke zvýšení efektivity realizovaných kampaní. V důsledku toto se posiluje 

loajalita stávajících zákazníků a vzrůstá loajalita nových zákazníků. To vede k vetší efektivitě 

kampaní. Podle teorie využití archetypů v marketingu se i komerční společnost může vydat 

jednou ze čtyř tužeb, které v zákazníkovi vyvolá, a ztotožnit své jádro s jedním z dvanácti 

archetypů, silných příběhů opakujících se v pohádkách, mýtech, ale i v historii, a tím upevnit 

svoje postavení na trhu. 

Ačkoliv se jedná o poměrně novou vědeckou disciplínu, v praxi se archetypy 

v marketingu využívaly v podstatě od vzniku prvních reklamních sdělení. U zahraničních 

výzkumníků lze nalézt studie, které se této problematice věnují, v českém prostředí se však 

můžeme jen domnívat, zda některé společnosti archetypů během své propagace využívají, a 

pokud ano, s jakým efektem. Protože souběžně studuji také obor Podniková ekonomika a 

management se zaměřením na marketing na Vysoké škole ekonomické, rozhodla jsem se obě 

diplomové práce propojit a získat tak komplexní obraz vizuální identity a komunikace jedné 

značky, který by na tuto otázku dokázal odpovědět. 
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V diplomové práci, kterou jsem v červnu 2016 obhájila na Vysoké škole ekonomické, 

jsem se zabývala analýzou komunikace společnosti Staropramen. Na základě podkladů jedné 

konkrétní komunikační kampaně, realizované v roce 2014 při příležitosti oslav 145. výročí 

založení pivovaru na pražském Smíchově, jsem určila hlavní znaky, které byly v této komunikaci 

použity. Ty jsem promítla deseti zástupcům cílové skupiny společnosti Staropramen a požádala 

je o skupinovou diskuzi. Na základě jejich asociací jsem určila archetyp, v jehož duchu byla tato 

konkrétní marketingová kampaň vedena 

V diplomové práci, kterou právě čtete, jsem se zaměřila na druhou část problematiky, 

tedy vizuální identitu společnosti. Cílem této práce je určit, jaký archetyp vyzařuje logo a název 

společnosti Staropramen. Na základě porovnání zjištěného archetypu s archetypem, který 

vyzařuje komunikace společnosti, lze určit, zda je v případě Staropramenu správně aplikována 

teorie využití archetypálních obrazů v marketingu. 

 V této diplomové práci se zaměřuji na vizuální identitu značky Staropramen, tedy logo, 

slogan a název, které analyzuji ze sémiotického hlediska. Význam jednotlivých prvků, ze kterých 

se logo společnosti skládá, jako jsou barvy, tvary a symboly, hledám v mytologii, heraldice, 

botanice, oneirologii a lexikologii. Pomocí podkladové literatury dohledávám významy 

jednotlivých znaků pro český národ, který je determinován určitou historií a má jednotný 

kulturní základ, který se odráží například v mýtech dané země. Cílem práce je na základě 

analýzy výše zmíněných prvků vizuální identity značky Staropramen určit, zda jsou dané prvky 

ve vzájemném souladu, a odhalit, v duchu kterého z archetypů popsaných v teoretické části se 

zákazníkem komunikují. 

Cílem obou mých diplomových prací je komplexní analýza vizuální identity společnosti 

Staropramen a její konkrétní kampaně z hlediska archetypální marketingové teorie. Pokud se 

komunikace společnosti nese ve stejném duchu jako její vizuální identita, a dochází tak k 

vyzařování jednotného archetypálního příběhu směrem k zákazníkům, dá se říci, že Staropramen 

má nakročeno správným směrem k vybudování masivní základny věrných zákazníků. V případě, 

že moje práce odhalí nejednotnost komunikace a vizuální identity, případně nejednotnost prvků 

vizuální identity, dá se předpokládat, že komunikace společnosti je neefektivní. Dochází ke 

zmatení spotřebitelů a zákazníků značky a k posílení jejich sklonů k neloajálnímu chování, 

pokud konkurenční značka realizuje například cenovou promoci. 

Obě moje diplomové práce jsou zaměřeny na odhalení existujících souvislostí a jejich 

přípravu pro použití v podnikové praxi. Cílem je edukace odborné veřejnosti v oblasti Jungových 
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archetypů a jejich využití v marketingu, které nejen šetří peníze a zvyšuje efektivitu kampaní, ale 

do budoucna znamená obrovskou investici v podobě široké základny věrných zákazníků.  
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2. Teoretická část 

V tomto oddíle své diplomové práce se věnuji rešerši literatury, která mi slouží jako 

podkladový materiál pro výzkum, jehož výsledky shrnu v praktické části práce (kapitola 3). 

2.1. Sémiotika 

Pod tímto pojmem rozumíme nauku o znacích, respektive znakových systémech. Nejedná 

se pouze o znaky jazykové, ale i o všechny ostatní, obsáhlé ale i relativně jednoduché, znakové 

systémy, které se řídí určitými stanovenými pravidly. Těmi mohou být například piktogramy, ale 

i gesta, dopravní značení nebo ikony v počítači. Znakové systémy s vlastními pravidly tak 

nalézáme v uměleckých oborech, rituálech, hrách, náboženství, historických souvislostech a 

dalších oborech lidské činnosti. Sémiotika se tedy zabývá porozuměním znakům a jejich výkladu 

v určitém kontextu. Doubravová sémiotiku doslova definuje slovy „nauka o významu a smyslu 

znaků”.1 

O sémiotice je možné hovořit jako o rozsáhlém interdisciplinárním oboru, který je spjat s 

lingvistikou, psychologií, informatikou a dalšími vědami. Ty tvoří sémiosféru, tedy oblast, v níž 

sémiotické znakové procesy nepřetržitě probíhají. Znakům uvnitř sémiosféry jsme schopni 

přiřadit určitý význam obsahové povahy a to právě na základě kulturních a jazykových dispozic 

osvojených primárně. Dále je možné znaky uvnitř sémiosféry po přiřazení určitého obsahového 

významu dekódovat a následně je užívat ve verbální i neverbální komunikaci. 

Zájem sémiotiky a oblast výzkumů tohoto oboru se soustředí na tři pilíře. Těmi jsou 

uživatelé znakových systémů, znaky samotné a významy, které uživatelé ze znaků vyvozují a 

které jim přiřazují. Znakem může být písmo, obrázek, fotografie, ale i předměty, osoby, nebo 

události. Aby se znakem pro uživatele určitého znakového systému vůbec staly, musí nezbytně 

projít procesem, který se nazývá semióza. To je složený jev, během kterého se určitý objekt 

zájmu stává znakem, jako znak funguje a jako znak se také chápe. Určitá zkušenost se tak může 

stát semiózou pouze v případě, že je schopna stát se znakem, jako znak fungovat a jako znak být 

také přijata. Postup semiózy je založen buď na pojmenování, nebo na označování. Pokud 

hovoříme o pojmenování, máme na mysli přiřazení či vytvoření nového výrazu z přirozeného 

                                                
1 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-

7178-566-0. 



6 
 

 
 

jazyka k danému jevu. Označování je pak procesem, během kterého přidáváme symbol nebo také 

signál. 

Podobory sémiotiky definoval v roce 1938 americký sémiotik a filozof Charles W. 

Morris. Směry, kterými se může tento obor ubírat, podrobněji popsal ve svém díle Foundations 

of the Theory of Signs. Jedná se o: 

 Sémantiku, tedy vědu zkoumající význam znaků. Zabývá se procesem oddělení 

označovaného od označujícího a jejich vzájemným vztahem. 

 Syntaktiku, která se zabývá zkoumáním vzájemných vztahů mezi jednotlivými 

definovanými znaky. 

 Pragmatiku neboli podobor zabývající se užíváním znaků, vztahy mezi 

jednotlivými znaky a vztahy mezi uživateli znaků a definovanými znaky.2 

Mezi základní sémiotické metody patří podle Černého a Holeše níže uvedené postupy. Ty 

slouží k výše zmiňované semióze neboli transformaci předmětu, emoce nebo události na 

popsatelný znak: 

 Interpretace: během tohoto procesu přiřazujeme jevu jeho příčinu. Výhodou 

interpretace je interdisciplinarita, tedy propojení a spolupráce napříč vědními 

obory za účelem dosažení synergického integrovaného výsledku v odborné 

činnosti s teoretickým i praktickým základem a to ve vědě i výzkumu. Slabou 

stránkou interpretace je nevyhnutelná existence pověr a předsudků, které jsou 

schopny nenávratně zkreslovat skutečnost. 

 Formalizace: příkladem této metody je nahrazování znaků jazykového systému 

symbolickými kresbami. Při formalizaci se výzkumný pracovník soustředí 

zejména na strukturu znaku nebo systému znaků. 

 Jazyková analýza: zkoumá výstavbu textu nebo lingvistické prostředky.3 

Historie tohoto rozsáhlého vědního oboru sahá do období starověku, rané záznamy o 

sémiotických výzkumech je možné nalézt v Číně a Indii. První podrobnější studie vznikaly ve 4. 

a 3. století před naším letopočtem ve starověkém Řecku, kde sémiotika spadala mezi široké 

zájmy dobových filosofů. Schémata uvažování o znacích tak nacházíme v díle Aristotela, 

                                                
2 MORRIS, Charles W. Foundations of the theory of signs. Chicago: University of Chicago Press, c1938. International encyclopedia 

of united science. Vol. 1 and 2, Foundations of the unity of science. 
3 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. S. 35-36. ISBN 80-717-8832-5. 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071788325
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Platóna, Sokrata a také mnohých stoiků, kteří je řadili pod jeden z hlavních oborů uvažování své 

doby, logiku.4 

Raný středověk přinesl nové směry uvažování o sémiotice, zaobíral se jí i Isidor ze 

Sevilly, filosof a církevní představitel. S pozdějším výzkumem, konkrétně hovoříme o 12. století, 

jsou podle Doubravové spojeni scholastikové včetně výrazného zástupce tohoto filosofického 

proudu, Tomáše Akvinského.5 

Mezi novověké osobnosti, které se oborovými výzkumy blíže zabývaly, patří i John 

Lock, kterému dnes přisuzujeme znovuobjevení pojmu sémiotiké a jeho uvedení do kontextu, o 

kterém hovoří novodobé výzkumy sémiotiky. Z dalších zástupců nelze vynechat švýcarského 

lingvistu Ferninanda de Sassure, jehož specializace výrazně ovlivnila formování uvažování o této 

části v 19. století. Sassurovým současníkem byl Charles Sander Peirce, o kterém dnes hovoříme 

jako o autorovi triadické koncepce. Ve 20. století pomáhal obor rozvíjet i psycholog a filosof 

Sigmund Freud. Při terapii svých pacientů využíval metody výkladu snů a asociací. Současným 

významným sémiotikem s mezinárodním přesahem je italský akademik a spisovatel Umberto 

Eco. 

Jedním z klíčových pojmů sémiotiky je znak. Ten je základní jednotkou výzkumu a 

klíčem k porozumění dané problematice. Může jím být v podstatě cokoliv – jedná se nejen o 

hmotné předměty, ale i předměty nehmotné povahy jako jsou události nebo vlastnosti. Obecně 

řečeno můžeme znak popsat jako cokoliv, co disponuje možností přenosu informace a zároveň je 

následně interpretovatelné a čitelné.6 

Neoddělitelnými aspekty znaku jsou „to, co označuje” a „to, co je jím označováno” – 

vztahy mezi těmito dvěma prvky jsou podle Hawkese základem sémiotiky.7 Jednotná klasifikace 

však kvůli množství přístupů a pojetí dnes neexistuje. Podle obecně přijímaných teorií však mezi 

možné základní rozdělení znaků patří: 

 Členění vztahů mezi tím, co znak říká a co je označováno: 

o motivované znaky: logická souvislost, podobnost; 

o konvenční znaky: nahodilý vztah; 

o znaky obsahující obě výše zmíněné vlastnosti. 

                                                
4 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. S. 22-34. ISBN 80-717-8832-5. 
5 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: proměny a stav oboru do konce 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. S 41. 

ISBN 80-717-8566-0. 
6 TONDL, Ladislav. Mezi epistemologií a sémiotikou: deset studií o vztazích poznání a porozumění významu. Vyd. 1. Praha: 

Filosofia, nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 1996. S. 22. ISBN 80-700-7076-5. 
7 HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. S. 15. ISBN 80-860-5562-0. 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071788325
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071785660
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8070070765
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8086055620
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 Znakové systémy a jejich rozdělení podle proměnlivosti: 

o stabilní; 

o proměnlivé; 

o institucionálně měněné. 

2.1.1. Sémiotická analýza 

Jedním z druhů kvalitativní analýzy je i sémiotická analýza. Záměrem je hloubkové 

studium zkoumaného materiálu. Tuto metodu jsem se rozhodla využít i ve své diplomové práci, 

kdy dohledávám základní znaky loga Staropramen v podkladové literatuře z oblasti mytologie, 

heraldiky, botaniky a oneirologie. Podkladovou literaturu jsem vybírala tak, aby fakta v ní 

dohledatelná odpovídala kulturně sociálnímu profilu běžného Čecha. 

Deacon, Pickering, Golding a Murdock vidí výhody kvalitativního přístupu zejména v 

hloubkovém aspektu zkoumání. Výzkumník často provádí podrobnou komparaci příběhů a 

nedrží se na povrchu věci, právě naopak, nelze opomenout ani výzkum jednotlivých procesů. 

Zohledňuje také působení kontextu a lokální společenskou situaci, která se nutně reflektuje do 

celospolečenských názorů. Díky tomuto přístupu získává výzkumník podrobné informace, proč 

daný fenomén vznikl. Výše zmínění autoři ve své studii Researching Communications z roku 

1999 dále zmiňují i neopomenutelnou nevýhodu sémiotické analýzy. Tou je fakt, že to, jak je 

znak interpretován, vždy závisí na vztahu výzkumníka k tomuto znaku. Míra projevení 

popsaného vztahu je různá, nelze však říci, že není žádná. Vnímání znaku přesně tím způsobem, 

jak ho vnímal a chápal producent obsahu, například zelené barvy v analyzovaném logu 

společnosti, není totožné se sdělením, které absorbuje příjemce. I přesto je však sdělení do jisté 

míry univerzální díky kulturním shodám mezi komunikujícím a příjemcem sdělení. Zároveň je 

sdělení jednoho znaku nevyhnutelně determinováno ostatními znaky, které jsou do komunikace 

zapojeny, avšak jednota mezi dvěma postupy vysvětlení významu existuje pouze ve 

výjimečných případech. Například pokud hovoříme o komunikaci vyslané logem společnosti, 

nikdy není znak osamocený, například zelená barva. Vždy má logo alespoň nějaký tvar, velikost 

apod.8 

Sémiotická analýza vychází z teoretických základů oboru sémiotiky, do centra svého 

zájmu tedy také klade znaky a znakové systémy. Ty jsou přítomny ve všech typech komunikace, 

ať už se jedná o verbální, vizuální nebo jinou formu předání sdělení. V logu společnosti 

                                                
8 DEACON, David. Researching communications: a practical guide to methods in media and cultural analysis. 2nd ed. New York: 

Distributed in the U.S.A. by Oxford University Press, 2007. ISBN 9780340926994. 
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Staropramen, které budu analyzovat, hovoříme o vizuální komunikaci prostřednictvím barev, 

tvarů a symbolů, a o komunikaci verbální pomocí slova Staropramen, které je také 

neodmyslitelnou součástí zkoumaného loga. Každý jednotlivý znak spadající do znakového 

systému nebo vystupující jednotlivě je tvořen dvěma složkami. Jedná se o část označující a část 

označovanou, která spojuje znak s obrazem reálného světa. Aplikace sémiotické analýzy se tak 

neomezuje pouze na psané texty, může být použita i pro analýzu audiovizuální a jiné 

komunikace. 

Cílem sémiotické analýzy není jen popsat znaky nebo vztahy mezi jednotlivými prvky 

sdělení, dovoluje také interpretovat významy znaků, které jsou nositeli sdělení. Dá se tedy říci, 

že pokud výzkumník používá tuto metodu, není zaměřen pouze na sdělení jako takové, ale snaží 

se odkrýt i významy ze sdělení vyplývající. Ty jsou předmětem zájmu sémiotické analýzy. 

Významy nelze vytrhnout z kontextu, sémiotická analýza je vždy poměrně úzce spjata s 

kulturními, sociálními, historickými a politickými okolnostmi.9 

Z povahy sémiotické analýzy je zřejmé, že se jedná o analýzu interpretační, která 

neposkytuje absolutní tvrzení. Účelem takového výzkumného šetření není zevšeobecnění údajů 

na obecně platnou úroveň. Daleko více je zaměřena na hloubkový aspekt, soustředí se na 

proniknutí do dané problematiky, nazírání na zkoumané jevy z více možných úhlů a odhalování 

nových skutečností. Výzkumný vzorek takové analýzy je velmi specifický, záměrně bývá volen 

v malém rozsahu, ať už se jedná o subjekty focus group nebo tištěné podkladové materiály. 

Výhodou volby omezeného vzorku je možnost rozkrývání příčin zkoumaných jevů, což patří 

mezi typické rysy kvalitativních výzkumů, nejen možnost zkoumání kvantity zkoumaných jevů. 

Postup analýzy obrazu popisují Jirák a Burton ve své publikaci Úvod do studia médií z 

roku 2001. Také zmiňují, že mezi jeden z faktů, který musí výzkumník brát v potaz při analýze 

obrazů, patří jejich polysémantičnost. V každém obraze je totiž významů více, než kolik jich 

pozorovatel zaznamenává na první pohled. Dále uvádějí tři prvky, které je třeba brát v potaz při 

obrazové analýze. Jimi je: 

 Perspektiva, do níž je situován příjemce sdělení. Výhled nabídnutý vysílatelem 

sdělení neodvratně staví pozorovatele obrazu do nějakého postavení k vyobrazení, 

které může být velmi konkrétní. Příjemce pak interpretuje obrazy na základě 

tohoto výhledu. 

                                                
9 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 



10 
 

 
 

 Prostředky užité ke konečné podobě obrazu. K finálnímu zpracování 

obrazových znaků, ať už se jedná o audiovizuální díla, grafiky nebo jiné obrazové 

materiály, je často použito dokreslení, zesvětlení nebo přibarvení. 

 Reprezentace, kompozice a použití předmětů.10 

  

                                                
10 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií [online]. Brno: Barrister & Principal, 2001 [cit. 2016-07-22]. Studium. ISBN 

80-85947-67-6. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
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2.2. Teorie využití archetypálních obrazů v marketingu 

2.2.1. Co jsou archetypy 

Odpověď na tuto otázku můžeme najít například ve výkladových slovnících. V nich se 

dozvídáme, že archetyp je pravzor, jakýsi původní vzor, model, a veškeré objekty jemu podobné 

jsou kopií. Dále může být význam slova archetyp chápán jako ideální typ nebo dokonalý příklad, 

vrozená myšlenka nebo způsob myšlení, často se opakující motiv nebo symbol v uměleckém díle 

a v neposlední řadě také kulturou nebo výchovou předávaný a přejímaný vzor. Další definici 

archetypu zformuloval mimo jiné i Carl Gustav Jung: „Formy či obrazy kolektivní povahy, které 

se objevují v podstatě na celém světě jako součást mýtů a zároveň jako jednotlivé prvky 

neznámého původu.”11 

Joseph Campbell ve své knize Tisíc tváří hrdiny upozorňuje na fakt, že Jung pouze 

parafrázuje díla starších autorů: „Princip archetypů si Jung vypůjčil z klasických zdrojů, jako 

jsou Cicero, Pilnius a Augustin. Adolf Bastian je nazýval „elementárními idejemi”. V sanskrtu se 

jim říkalo „subjektivně známé formy” a v Austrálii vely ve známost jako „nehynoucí postavy ze 

snů.“”12 

2.2.2. Využití archetypálních obrazů v marketingu 

Principy využití archetypů se zabývá nejen marketingová oblast už od svého vzniku. 

Silné příběhy vzorů nacházíme například i v umění. Pro účely stanovení silné marketingové 

strategie firmy je využití archetypálních obrazů úzce spjato s brand buildingem, tedy 

s vytvářením hodnoty značky. „Jedním z nejhodnotnějších nehmotných aktiv firmy jsou její 

značky. Úkolem marketingu je jejich hodnotu příslušným způsobem řídit. Vytvoření silné 

značky v sobě spojuje umění i vědu. Vyžaduje pečlivé plánování, hlubokou dlouhodobou 

oddanost a nápaditě navržený a provedený marketing. Silná značka přináší věrnost zákazníků – 

v jejím jádru však musí spočívat skvělý výrobek nebo služba,“13 podotýká Kotler. 

Archetypální teorie by měla prostoupit všemi úrovněmi plánované komunikace. Případ, 

kdy je aplikována pouze na operativní část, je nedostatečný. „Komunikační kampaň nelze 

                                                
11 JUNG, Carl Gustav. Psychology and religion. 7th printing. New Haven: Yale University Press, 1947, 131 stran. 
12 CAMPBELL, Joseph. Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 339 s. ISBN 80-7178-

354-4. 
13 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 

2013. ISBN 978-80-247-4150-5. 
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plánovat bez ohledu na celkový marketingový plán. Platí, že komunikační plán z plánu 

marketingového vychází a je mu podřízen,“14 dodává Karlíček. 

Pro účely své práce Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a určení 

jejího archetypu jsem podrobně studovala historii výzkumu archetypů. Na stranách 12 - 13 

uvádím závěry, které z mého šetření podkladové literatury vzešly, a to v jeho zkrácené podobě 

včetně původních zdrojů. 

V roce 2001 vydaly Margaret Mark a Carol S. Pearson publikaci s názvem Hrdina nebo 

Psanec: Jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů. V této studii shrnuly dosavadní 

poznatky o komerčním využití archetypálních obrazů s důrazem na fakt, že se nejedná o 

revoluční přístup. Pravzory byly podle nich využívány v reklamě už dávno před tím, než první 

filozofové a psychologové vůbec archetypální systém popsali. 

 

Obrázek 1: Znázornění čtyř hlavních lidských tužeb podle teorie motivace. Zdroj: Mark, M., & Pearson, C. (2012). 
Hrdina nebo psanec. Brno: BizBooks 

Mark a Pearson se přiklánějí k ostatním autorům, kteří se archetypy zabývali, a při jejich 

klasifikaci postupují stejně jako teoretici zabývající se archetypální analýzou osobností, tedy 

vycházejí z teorie motivace. Ta je podle nich zaměřena na čtyři hlavní lidské touhy: touhu po 

sounáležitosti versus touhu po nezávislosti a touhu po stabilitě versus touhu po riziku spojeném s 

úspěchem. Touhy znázorňují v jednoduchém grafu, viz obrázek 1. Podle autorek je cílem všech 

                                                
14 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-

80-247-3541-2. 
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lidí najít ve světě rovnováhu, tedy dostat se co nejblíže ke středu, kde se obě osy protínají. 

Konkrétně dokážou jednotlivé touhy podle autorek naplnit následující archetypy: 

 Touha po ráji (nezávislost): 

o Neviňátko; 

o Objevitel; 

o Mudrc. 

 Zanechat ve světě stopu (mistrovství): 

o Hrdina; 

o Psanec; 

o Kouzelník. 

 Žádný člověk není ostrov (sounáležitost): 

o Jeden z nás; 

o Milenec; 

o Klaun. 

 Dát světu řád (stabilita): 

o Pečovatel; 

o Tvůrce; 

o Vládce.15 

Podle studie Quantitative Reserach on the Psychological Aspects (archetypes) of Young 

Consumers z roku 2015 je však archetypy možné také rozdělit do skupin třech a to podle přínosu 

pro jednotlivce a společnost. Jedná se o skupinu pomáhající sobě i druhým lidem přežít pomocí 

přizpůsobení se, do které patří archetypy Neviňátko, Objevitel, Pečovatel a Hrdina. Skupinu 

archetypů, které pomáhají sobě i druhým lidem objevovat vnitřní hodnoty, tvoří Jeden z nás, 

Milenec, Psanec a Tvůrce. Archetypy z poslední kategorie pomáhají stimulovat osobní rozvoj a 

současně rozvoj okolního světa. Tento směr podporují pravzory Vládce, Kouzelník, Mudrc a 

Klaun.16 

Mark a Pearson v souvislosti s teorií využití archetypů pro marketingové účely 

definovaly koncept nazvaný Pinokiův jev. To je podle nich situace, kdy dojde v myslích 

spotřebitelů k oživení značky. Zákazník tak vnímá výrobek, jako by byl živý, stará se o něj, dává 

                                                
15 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
16 MOLDOVAN, Alina, BACALI, Laura, VAIDA, Razvan, & LAKATOS, Elena-Simina Quantitative Reserach on the Psychological 

Aspects (archetypes) of Young Consumers. A Proposal for New Concept: Marketing 4,0. Review of Management & Economic 
Engineering. 2015, 14, 307-318. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Review%20of%20Management%20%26%20Economic%20Engineering%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Review%20of%20Management%20%26%20Economic%20Engineering%22%7C%7Csl~~jh','');
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mu přezdívku, nechá v sobě vzbudit emoce, a to vše díky archetypálnímu obrazu, který v sobě 

nese význam, a do výrobku je promítnut.17 

Touha po ráji 

Na stranách 14 - 16 uvádím závěry rešerše k první skupině archetypů, jejichž společným 

přáním je dostat se do ráje. Stejně jako u ostatních tužeb, i zde platí, že cesta, kterou si archetypy 

k jejímu naplnění vybírají, je odlišná, proto i spotřebitelé, které značka archetypy jedné touhy 

oslovuje, nejsou shodní a chtějí svoji touhu naplnit jiným způsobem. Konkrétní podoby touhy po 

nezávislosti u jednotlivých archetypů rozeberu podrobněji. 

Neviňátko 

Ve své touze po ideálním životě je pravděpodobně nejnaivnějším archetypem. Věří totiž, 

že je možné žít v ráji ihned. Historické pozadí Neviňátka vychází z mýtů o zlatém věku a lidech 

žijící dokonalý život, které nalézáme v různé podobě takřka ve všech kulturách. Tento archetyp 

dokáže ve spotřebitelích jednoduše vyvolat pocit, že pokud se budou řídit několika 

jednoduchými pravidly, budou sami sebou, nezávislí a svobodní, žijící dokonalý život.18 

První z archetypů toužících po nezávislosti nabývá třech úrovní. Na první úrovni se jedná 

o idylické dětské obrysy, tedy ráj vykoupený poslušností a závislostí. Na úrovni druhé slibuje 

Neviňátko možnosti vykoupení v případě chybného kroku spotřebitele, slibuje tedy šťastný 

konec díky síle pozitivního myšlení. Na třetí úrovni jde o důvěru v duchovní sílu, která drží 

spotřebitele v bezpečí, vychází tedy z vnitřních hodnot.19 

Podle Campbell je Neviňátko často závislé na svém okolí, svoje slabosti popírá nebo 

přehlíží, stejně jako skutečné problémy.20 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Coca-cola, Ivory nebo 

McDonalds. Archetyp Neviňátko je tedy skvělým způsobem, jak vyjádřit svoji identitu pro 

                                                
17 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
18 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
19 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
20 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Innocent. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 

2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/04/character-archetypes-101-innocent.html 
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značky, které nabízejí jednoduché řešení na jasný problém, jsou cenově dostupné a podnikají 

v oblasti zdraví, občerstvení nebo čistoty.21 

Objevitel 

Tento archetyp také touží po nezávislosti, ale odmítá pasivně přihlížet svému osudu, ráj 

se vydává hledat sám. Jedná se o rebelující podobu stejné touhy, která prožívá vnitřní i vnější 

pouť a přeje si nalézt v okolním světě hodnoty, jež vnitřně uznává a naopak – snaží se najít své 

pravé já pomocí okolního světa a jeho poznávání. 

Tři úrovně Objevitele jsou motivovány nespokojeností, nudou, pocitem odcizení a 

neklidem. První úroveň je Objevitel vydávající se na cestu za účelem průzkumu vnějšího světa. 

Druhá úroveň je o hledání vlastní unikátnosti za účelem naplnění. Třetí úroveň Objevitele je 

charakterizována momentem, kdy umožní volný průchod vyjádření svojí individuality a 

jedinečnosti.22 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Starbucks nebo Levi´s. 

Archetyp Objevitel je tedy skvělou identitou pro značky, které prodávají netypické výrobky nebo 

výrobky pro použití v extrémních podmínkách a pomáhají vyjádřit individualitu spotřebitele.23 

Mudrc 

I Mudrc touží po ráji, nepodléhá však představě, že existuje a lze se do něj dostat. Tento 

archetyp touží po růstu lidstva a vzniku ráje. Jeho názory a svoboda myšlení jsou pro něj životně 

důležité. Chce využít svých schopností k pochopení světa a objevit pravdu. 

Na první úrovni touží objevit absolutní pravdu a objektivitu. Na druhé úrovni, po získání 

zkušeností, je skeptický, získává schopnost kritického a inovativního myšlení a stupeň 

odbornosti je vyšší. Třetí úroveň Mudrce provází mistrovství spojené se vzrůstajícím 

sebevědomím.24 

Campbell poukazuje na nástrahu, kterou pro Mudrce skýtá studium, ve kterém se může 

lehce zacyklit navždy. Snadno tak sklouzává k intelektuálním úvahám na úkor praktického 

                                                
21 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
22 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
23 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
24 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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života. Mudrc snadno dochází k závěru, že život nemá smysl a propadá zoufalství a odpojení od 

reality.25 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Barnes & Noble nebo 

Oprah´s Book Club. Archetyp Mudrc je tedy skvělou identitou pro značky, které poskytují 

služby v oblasti poradenství a jsou nezpochybnitelně kvalitní.26 

Stručnou charakteristiku archetypů toužících po ráji podle Mark a Pearson uvádím v 

tabulce číslo 1. 

Archetyp Touha Cíl Obava Strategie Nástraha Dar 

Neviňátko 
Ráj na 

zemi 

Být 

šťastný 

Chyba a 

trest 

Dělat věci 

správně 
--- Víra 

Objevitel 
Svoboda 

hledání 
Lepší život 

Nutnost 

přizpůsobení 
Cesta Bezcílnost Nezávislost 

Mudrc 
Objevit 

pravdu 

Pochopit 

svět 
Nevědomost 

Hledání 

informací 
Nečinnost Inteligence 

 

Tabulka 1: Rysy archetypů toužících po ráji. Zdroj: MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak 
vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 

Společné znaky a odlišnosti 

Pro účely této práce jsem dosud provedenou rešerši rozšířila o společné znaky a 

odlišnosti archetypů toužících po ráji. 

Mudrc Neviňátko a Objevitel se ve své podstatě liší, jedno však mají společné: všechny 

tři archetypy touží po ráji. Jejich odlišnosti se ale projevují nejen v cestě, kterou si k dosažení 

cíle volí, ale i v definici samotného cíle, ke kterému se snaží dostat, tedy ráje. 

Zásadní odlišnosti všech archetypů toužících po ráji nacházíme už ve způsobu, jakým 

vnímají svoji budoucnost. Neviňátko vidí svět kouzelnýma dětskýma očima a vnímá ho jako 

úžasné a krásné místo, Objevitel bere situaci, ve které se momentálně nachází, jako přechodnou 

věc, jakýsi můstek mezi minulostí a lepší budoucností. Oba dva ale svoji současnost berou jako 

fakt – Neviňátko jako vysněný subjekt, Objevitel jako neměnný prostředek k lepší budoucnosti, 

kterým je třeba si projít. Stejně jako Objevitel, ani Mudrc není ve své současnosti spokojený a 

nevnímá ji jako ráj – na rozdíl od Objevitele a Neviňátka ji však zároveň nevnímá jako fakt, 

                                                
25 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Sage. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 2013 

[cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/06/archetypes-101-sage.html 
26 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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který musí brát na vědomí. Podle něj je totiž současnost prostředkem k lepším zítřkům – okolní 

svět je podle Mudrce jediným možným klíčem k ráji. 

Definice samotného ráje, jak ho vnímají jednotlivé archetypy, se odvíjí od jejich cílů a 

touhy. Cílem Neviňátka je být šťastný, žít v dokonalé a svobodné zemi. Touží prožívat ráj na 

zemi, jednoduše, nekomplikovaně. Neviňátku k ráji chybí ze všech tří archetypů nejméně – toto 

je zástupce myšlenky prožívání ráje, potažmo štěstí, které Neviňátko vnímá jako synonymum 

ráje, teď a tady. Objevitel oproti tomu vnímá ráj jako místo, které existuje. Nepřijde samo, 

neobjeví se, nikdo mu ho nedá. On sám se musí vydat na pouť, vlivem které se do ráje dostane. 

Nejde pouze o fyzické přemístění se, Objevitel ví, že pouť změní i jeho nitro, čímž se ráji 

přiblíží. Neviňátko vnímá ráj jako svět, který tu je, Objevitel vnímá ráj jako svět, který tu není, 

potřebuje najít sám sebe a díky putování a zkoumání světa zažívat lepší, autentičtější a plnější 

život. Paradoxní je, že pokud by se někdy na své pouti zastavil, prakticky se stane archetypem 

Neviňátko. Cílem Objevitele je hledat ráj skrze putování. Mudrcova definice ráje vychází z 

podstaty, že ráj zatím neexistuje. Může být ale stvořen. Jeho vznik je realizován skrze růst celého 

lidstva pomocí učení. A učením je podle Mudrce možné nalézt pravdu. Jeho cílem tedy není ráj 

sám o sobě, ale proces jeho tvorby. Mudr vychází z poznatku, že vždy je co se učit a jak růst - 

nevztahuje však tento proces pouze na sebe jako jedince, ale na celou společnost. K pochopení 

světa využívá zejména inteligenci a analýzu – to jsou jeho prostředky, jak objevit pravdu. 

Největším strachem Neviňátka je špatný krok. Objevitel, na rozdíl od něj, se chybných 

kroků nebojí, neboť ví, že se díky nim jeho vnitřní já dokáže vyvíjet. Jeho největším strachem je 

fakt, že se bude muset přizpůsobit okolnímu prostředí kvůli uvěznění, které mu znemožní v cestě 

pokračovat. Podobně jako Neviňátko, i Mudrc se bojí chyb. Není to však stejný strach – 

Neviňátko se bojí spíše trestu, který jeho chyby následuje, Mudrc se bojí ztráty času, který chyba 

způsobila. Jeho největším strachem je totiž chyba, ať už vlastní, nebo cizího člověka, která ho 

oklame a uvede do nevědomosti. 

Zanechat ve světě stopu 

Na stranách 18 – 19 uvádím závěry rešerše ke druhé skupině archetypů, jejichž 

společným přáním je zanechat ve světě stopu. Konkrétní podoby touhy po mistrovství u 

jednotlivých archetypů rozeberu podrobněji. 
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Hrdina 

Svoji cenu tento archetyp dokazuje odvážným jednáním v obtížných podmínkách, ze 

světa chce udělat lepší místo. 

Tři úrovně Hrdiny jsou vystavěny na příležitosti, kde může pomoci. Na první úrovni 

rozšiřuje své možnosti a schopnosti pomocí úspěchů v soutěžích. Druhá úroveň znamená službu 

zemi, komunitě nebo rodině, jako například u vojáka. Na třetí úrovni využívá svoje schopnosti 

ke změně světa, ve kterém žije.27 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Nike. Archetyp Hrdina je 

tedy skvělou identitou pro značky, které válčí s konkurencí a prodávají produkty pomáhající 

spotřebitelům dosáhnout jejich hranic.28 

Psanec 

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala – tak zní jeho motto. Jedná se o výrazně 

duopolní archetyp, který může nabýt podoby kladného Robina Hooda toužícího po revoluci nebo 

záporného charakteru, jehož životním cílem je pomsta. 

Psanec se rozvíjí pomocí bezmoci, vzteku, špatného zacházení nebo spoutanosti. 

Outsiderem, který se vzdává hodnot společnosti a zpochybňuje konvenční chování, je na první 

úrovni. Na druhé úrovni je rušivým aspektem a v posledním stádiu vývoje spřádá revoluční 

plány a rebeluje.29 

Cambell upozorňuje na tenkou hranici mezi dobrem a zlem a sklon Psance ke 

kriminálnímu jednání, které může být vyvoláno hněvem a pocity bezmoci.30 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Harley-Davidson nebo 

Apple. Archetyp Psanec je tedy skvělou identitou pro značky, jejichž zákazníky nemají většinové 

názory a kupují revoluční, často i zdraví škodlivé výrobky.31 

                                                
27 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
28 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
29 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
30 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Rebel. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 2013 

[cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/05/character-archetypes-101-rebel.html 
31 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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Kouzelník 

Tento archetyp je symbolem neomezených možností. Značí alchymistu, čarodějnici, 

šamana i vědce. Ve světě se snaží zanechat stopu pomocí dlouhověkosti a bohatství. 

Kouzelník zažívá předtuchy a další mimosmyslové zážitky, které ho dovádí k první 

úrovni, na které prochází přeměnou. Druhá úroveň znamená splynutí, třetí úroveň zázraky a 

zhmotnění vize.32 

Pokud se tento archetyp vydá na špatnou cestu, pak podle Campbell manipuluje se svým 

okolím. Kouzelníci na zcestí svět vnímají skrze pokřivenou realitu a často sklouznou k 

zakázaným praktikám za účelem uspokojení vlastního ega. Tím dochází k ovládání svého okolí 

bez sebereflexe, která by nutně upozornila na nutnost léčby Kouzelníka.33 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Lucent Technologies nebo 

Calgon. Archetyp Kouzelník je tedy skvělou identitou pro značky, které slibují vývoj zákazníka 

a prodávají proměňující výrobky. 

Stručnou charakteristiku archetypů toužících zanechat ve světě stopu podle Mark a 

Pearson uvádím v tabulce číslo 2. 

Archetyp Touha Cíl Obava Strategie Nástraha Dar 

Hrdina 
Dokázat 

svou cenu 
Úspěch Slabost 

Stát se 

silným 
Arogance Odvaha 

Psanec 
Pomsta / 

revoluce 

Zničit 

nefungující 
Bezmoc Narušení Kriminalita Svoboda 

Kouzelník 

Poznat 

fungování 

světa 

Uskutečnit 

své sny 

Neočekávané 

negativní 

důsledky 

Prožívání 

vize 
Manipulace 

Nalézání 

výhodných 

strategií 

 

Tabulka 2: Rysy archetypů toužících zanechat ve světě stopu. Zdroj: MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina 
nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-
80-265-0027-8. 

Společné znaky a odlišnosti 

Pro účely této práce jsem dosud provedenou rešerši rozšířila o společné znaky a 

odlišnosti archetypů toužících zanechat ve světě stopu. 

                                                
32 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
33 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Magican. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 

2013 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: from http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/06/character-archetypes-101-magician.html 
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Všechny tři archetypy, které žene kupředu touha zanechat ve světě stopu, si uvědomují, 

že je třeba postavit se problémům, riskovat nebo obcházet pravidla, aby došlo ke změně života a 

zanechání trvalého odkazu. Současně nastává v nitru konflikt mezi potřebou změny a potřebou 

jasné struktury, rituálů a bezpečí. 

Hrdina je kladná postava, která touhu po zachování stopy konfrontuje se svými 

možnostmi a dovednostmi. Ve své snaze zapsat se významným skutkem do myslí ostatních, se 

pouští do odvážného a často také nebezpečného jednání, obtížné úkoly s radostí vyhledává. 

Hrdina se vždy pohybuje v mezích pravidel stanovených společností. Psance žene kupředu stejná 

touha jako Hrdinu, přistupuje k ní ale jiným způsobem. Pravidla jsou podle něj od toho, aby se 

porušovala, principům společnosti se často vysmívá a pravidla vnímá jako soubor přežitků, kvůli 

kterým současný systém nefunguje. Ať už se Psanec mstí nebo provádí společenskou revoluci, 

nikdy nejedná podle stanovených pravidel. Kouzelník svoji snahu o zanechání stopy v mysli 

společnosti zakládá na magickém momentu. Nic pro něj není nemožné, a pokud jde o aplikaci v 

marketingu, jedná se zejména o uzdravení, hledání mládí a dlouhověkosti nebo bohatství. 

Kouzelník nehledí na svoje schopnosti nebo na pravidla společnosti, soustředí se na zákony světa 

a vesmíru. Jeho cestou, jak zanechat ve světě stopu, je poznání fungování přírody, pochopení a 

využití základních principů světa. 

Cílem Hrdiny je zlepšit svět. Nepřekonává ale svoje limity kvůli sobě, v jeho případě se 

jedná o nesobeckou, nepodmíněnou snahu zlepšit svět, ve kterém žijeme, pro všechny. Hrdina 

svoje cíle vytvořit lepší místo vždy symbolicky vztahuje k celé společnosti nebo k určité 

komunitě. Prostředkem, jak toho dosáhne, je jeho vlastní úspěch založený na překonání sebe 

sama. Tento archetyp za každých okolností testuje svoje možnosti. Psancův cíl se odvíjí od jeho 

touhy zanechat ve světě stopu, která se v jeho případě vydává dvěma směry. Jedná se buď o 

cestu pomsty, tedy dosažení odplaty pro něj samotného nebo pro určitou společnost či komunitu, 

nebo o cestu revoluce, kdy se snaží vybojovat lepší podmínky nebo nová pravidla, pro sebe a 

společnost nebo komunitu, ve které žije. Jeho cílem v obou případech je zničit, co nefunguje, a 

nastolit nové pořádky. Jak Hrdina, tak v určitých případech i Psanec, usilují o změnu nejen pro 

sebe, ale i pro celou společnost nebo určitou komunitu. Kouzelník se však při cestě za svým 

cílem, zanechat ve světě stopu, chová sobecky a chce si především uskutečnit svoje sny. K tomu 

neváhá své okolí využívat a někdy s ním i manipuluje. 

Největší obavy Hrdiny se vztahují k jeho vlastním schopnostem a možnostem. Bojí se 

slabosti, zranitelnosti a ochablosti, které by mu bránily vykonávat jeho poslání a podávat nejlepší 

výkony. Svůj strach tedy stejně jako v případě cesty vztahuje k sobě, svého okolí se neobává. 
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Psanec svoje obavy vztahuje k interakci s okolním světem. Bojí se bezmoci, která by mu 

zabránila provést revoluci nebo pomstu, bagatelizace jeho jednání a bezvýznamnosti svých činů. 

Kouzelník je v části své podstaty badatelem. Zkoumáním zákonů fungování světa a vesmíru se 

snaží dosáhnout svého cíle a na své cestě se tedy nejvíce obává negativních důsledků, které 

neočekává. I když se jednotlivé archetypy této skupiny ve svých obavách liší, v podstatě se jedná 

o stejný druh strachu: všichni se bojí slabosti. 

Žádný člověk není ostrov 

Na stranách 21 – 22 uvádím závěry rešerše ke třetí skupině archetypů, jejichž společným 

přáním je pobývat ve společnosti druhých. Ty touží být ve spojení s ostatními členy společnosti a 

někam náležet. Konkrétní podoby touhy po sounáležitosti u jednotlivých archetypů rozeberu 

podrobněji. 

Jeden z nás 

Základní archetyp demokratického uspořádání společnosti, kdy jedna osoba má jeden 

hlas. Podle blogu Inspector Insight je Jeden z nás neboli Everyman ztělesněním rovnosti a 

neochoty vystoupit z davu.34 

Tento archetyp pociťuje odpor k elitám, obléká se do běžného oděvu nezávisle na svém 

bohatství a hovoří nespisovně. Nárok na dobré věci má podle něj každý. 

Jeden z nás touží po začlenění do kolektivu, pokud se mu to nepovede, vnímá to jako 

selhání. Hnacím motorem tohoto archetypu jsou pocity osamělosti a odcizení. Na první úrovni je 

sirotkem, na druhé přijímá pomoc a přátelství a na třetí úrovni nabývá víry v přirozenou 

vznešenost člověka.35 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Wendy´s nebo Saturn 

Corporation. Archetyp Jeden z nás je tedy skvělou identitou pro značky, které se chtějí pozitivně 

odlišit od drahých značek a prodávají výrobky pomáhající lidem někam patřit a dají se použít 

v každodenním životě.36 

  

                                                
34 The Everyman (Archetypes #11). InspectorInsight [online]. 2015 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 

http://www.inspectorinsight.com/archetypes/the-everyman-archetypes-11/ 
35 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
36 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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Milenec 

Touží po kráse a sexuální přitažlivosti, interakce se často týká jen jednoho člověka nebo 

velmi omezeného počtu osob. 

Milence k akci probudí zamilovanost a pobláznění osobou nebo ideou. První úroveň 

znamená skvělý sex nebo romanci, druhá oddanost a třetí extáze skrze duchovní lásku.37 

Tento archetyp má více než jiné sklony k dramatičnosti, jak upozorňuje Campbell. Často 

žárlí, fixuje se k objektům a je jimi posedlý. Pokud je škodolibý a pomstychtivý, může objekty 

své touhy svádět jen kvůli potěšení z dobývání.38 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Hallmark. Archetyp 

Milenec je tedy skvělou identitou pro značky, které pečují o krásu nebo komunikaci a pomáhají 

lidem nalézt lásku. 

Klaun 

Humor využívá k osvětlení pokrytectví a se světovými paradoxy je smířený. Touží po 

vyrovnání sil a sblížení silných a slabých lidí. Miluje zábavu a je velmi srdečný. Touží po 

bezstarostném životě v obklopení ostatních. V cestě za tímto cílem se ale nijak neomezuje, 

nesnaží se přizpůsobit. 

Klaun podléhá volání nudy, na první úrovni se životem baví. Na druhé úrovni používá 

vrozenou chytrost, aby se dostal z problémů. Na nejvyšší úrovni hluboce žije přítomným 

okamžikem.39 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Miller Lite nebo Pepsi. 

Archetyp Klaun je tedy skvělou identitou pro značky, které pomáhají lidem někam patřit a 

vymezují se vůči sebevědomým a domýšlivým firmám.40 

Stručnou charakteristiku archetypů toužících zanechat ve světě stopu podle Mark a 

Pearson uvádím tabulce číslo 3. 

  

                                                
37 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
38 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Lover. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 2013 

[cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/05/character-archetypes-101-lover.html 
39 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
40 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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Archetyp Touha Cíl Obava Strategie Nástraha Dar 

Jeden z 

nás 
Komunikace Sounáležitost Vyčlenění 

Splynutí s 

davem 
Průměrnost Empatie 

Milenec 
Intimní 

sblížení 

Mít vztah k 

okolí 
Osamělost 

Být stále 

atraktivnější 

Ztráta 

identity 
Vášeň 

Klaun 
Žít 

přítomností 
Rozzářit svět Nuda Vtip 

Promarnění 

života 
Zábavnost 

 

Tabulka 3: Rysy archetypů toužících po sounáležitosti. Zdroj: MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo 
psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-
265-0027-8. 

Společné znaky a odlišnosti 

Pro účely této práce jsem dosud provedenou rešerši rozšířila o společné znaky a 

odlišnosti archetypů toužících zanechat ve světě stopu. 

Všechny archetypy skupiny Žádný člověk není ostrov touží po sounáležitosti se svým 

okolím, ačkoliv její podoba se liší. Jeden z nás touží zejména po vzájemné interakci s ostatními 

lidmi. Touží se svým okolím komunikovat na mentální i fyzické rovině, zapadnout do něj, stát se 

jedním z davu, obyčejným člověkem. Hlavní touhou archetypu Jeden z nás je zapadnout do 

společnosti tak, aby se cítil jako její právoplatný člen a také tak byl kolektivem vnímán. I 

archetyp Milenec touží po socializaci, nechce se ale dostat do interakce se společností ani s její 

určitou skupinou, často touží po sblížení a komunikaci pouze s jedinou osobou. Marketéři, kteří 

pro své značky pracují s archetypem Milenec, tohoto jevu často využívají, aby zdůraznili 

zákazníkovi, jak je pro značku důležitý, až nepostradatelný.  Milenec touží hlavně zakoušet 

smyslné potěšení, ale uvědomuje si, že toho může dosáhnout pouze za pomoci intimního sblížení 

s další osobou. Klaun také touží po interakci se svým okolím, ale na rozdíl od ostatních dvou 

zástupců skupiny Žádný člověk není ostrov se za žádných okolností nemění. Nesnaží se 

přizpůsobit, aby zapadl, ani se nemění za účelem okouzlení jiné osoby. I na cestě za dosažením 

své touhy zůstává Klaun sám sebou. Nejvíce ze všeho touží po životě v přítomnosti a zábavě 

naplno, jak jinak než ve společnosti druhých osob. 

Cíle archetypů této skupiny se podobají ve své podstatě. Všechny potřebují k dosažení 

svého snu interakci se společností nebo komunitou, každý však odlišnou. Jeden z nás touží do 

společnosti zapadnout, jeho cílem je někam náležet. Interakce s okolím bude v jeho případě 

založena na pozorování zvyklostí ostatních a jejich opakování. Jeden z nás je ochoten změnit 
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sám sebe na základě poznání okolí, aby svého cíle dosáhl. Milenec touží zakoušet smyslné 

potěšení prostřednictvím sblížení se se svým okolím a jeho cílem je vybudování vztahu, ať už se 

jedná o vztah k lidem, práci, prožitkům nebo okolí, které zbožňuje. Jeho cesta je také založena na 

interakci s okolními lidmi, ale míra přizpůsobení je mnohem menší. Milenec hledá objekt své 

lásky, se kterým naváže vztah. Je ochoten se za tímto účelem změnit, ale pořád zůstává v jádru 

sám sebou. Archetyp Klaun nemá ochotu se svému okolí přizpůsobovat. Touží především po 

zábavě, jeho cílem je skvěle si užívat a rozzářit svět. Klaun se nebojí ukázat, jaký je doopravdy a 

doufá, že ho společnost přesně takového přijme a bude se výborně bavit společně s ním. 

Archetyp Jeden z nás touží zapadnout do společnosti natolik, že jeho největší obavou je 

vyčlenění z kolektivu. Bojí se problémové interakce s okolím, a v jejím důsledku snobství a 

ignorace od okolí, která by mu zabránila dosáhnout jeho cíle, úplného začlenění do společnosti. 

Milenec prožívá svůj strach na stejných základech. Bojí se neúspěšné interakce s vyvoleným 

protějškem, která vede k osamělosti, opuštěnosti až odmítání a v důsledku k jeho největšímu 

strachu: k životu bez lásky, kterou nebude moci přijímat ani dávat. I obavy třetího archetypu 

skupiny Žádný člověk není ostrov jsou založeny na stejných základech. Klaun se bojí, že nebude 

dobrým bavičem. To v důsledku vede ke znuděnosti okolí. A pokud se nudí okolí, ani on sám se 

nemůže bavit. Klaun má strach z nudy. 

Dát světu řád 

Na stranách 25 – 26 uvádím závěry rešerše ke čtvrté skupině archetypů, jejichž 

společným přáním je dát světu řád. Ty touží nastolit pravidla. Konkrétní podoby touhy po 

stabilitě u jednotlivých archetypů rozeberu podrobněji. 

Pečovatel 

Stejnou lásku, kterou cítí k sobě samému, cítí i ke svému okolí. Je altruistou a bojí se 

důsledků nestability pro své okolí. 

K akci ho vybičuje pohled na druhé v nouzi. Na první úrovni pečuje a druhé, kteří jsou na 

něm závislí. Na hlubší úrovni se stará o sebe samého a o druhé a na nejvyšší úrovni dosahuje 

altruismu a projevuje pečovatelské sklony.41 

                                                
41 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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Campbell upozorňuje na jeho neschopnost říkat ne. Mučednický postoj se projevuje v 

konfrontaci s příliš mnoha požadavky, čímž si Pečovatel ubližuje.42 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Marriott. Archetyp 

Pečovatel je tedy skvělou identitou pro značky, které mají souvislost s péčí o rodinu, podnikají 

v oblasti zdravotnictví a jiných oborů péče a pomáhají spotřebiteli starat se o blízké nebo o sebe 

samého.43 

Tvůrce 

Je to umělec, vědec s nevyčerpatelnou fantazií, inovátor a výzkumník. Podle něj je možné 

stvořit vše, co si lze představit, nechce zapadnout, ale vyjádřit sebe sama prostřednictvím 

vkusných věcí. 

Jeho pohonem jsou sny, inspirace a fantazie. Na první úrovni je kreativní, na druhé 

ztvárňuje své vize a na třetí vytváří díla ovlivňující celou společnost a její kulturu.44 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například Sesame Street nebo 

Williams-Sonoma. Je skvělou volbou pro značky, které dávají zákazníkovi na výběr, čímž se liší 

od konkurence.45 

Vládce 

Prezident nebo matka v domácnosti, oba mohou být dominantní a autoritativní postavou 

Vládce. Prostřednictvím moci se snaží udržet sebe i své blízké v bezpečí a tvořit prosperující 

organizaci. 

Tento archetyp slyší na nedostatek pořádku a zdrojů. Na první úrovni přebírá 

zodpovědnost za vlastní život, na druhé vede ostatní. Nejhlubší úroveň je charakterizována 

celospolečenským vedením.46 

                                                
42 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The Caregiver. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 

2013 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/04/character-archetypes-101-caregiver.html 
43 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
44 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
45 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
46 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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Campbell varuje před jeho sklony okatě ukazovat svůj status. Snadno sklouzne ke 

krutosti a bezcitnosti. Vládce tyran je nejistý a hrozby trestá krutě a rychle.47 

Mezi značky, jejichž jádro tvoří tento archetyp, patří například American Express, Ralph 

Lauren nebo IBM. Je skvělou volbou pro značky, které vyrábějí luxusní prémiové produkty s 

doživotní zárukou, případně se zabývají organizováním. 

Stručnou charakteristiku archetypů toužících dát světu řád podle Mark a Pearson uvádím 

v tabulce číslo 4. 

Archetyp Touha Cíl Obava Strategie Nástraha Dar 

Pečovatel 
Chránit 

ostatní 
Pomáhat Nevděk 

Dělat věci 

pro ostatní 
Sebeobětování Soucit 

Tvůrce 

Vytvořit 

trvalou 

hodnotu 

Zhmotnit 

vizi 

Průměrnost 

vize 

Rozvoj 

dovedností 
Perfekcionismus Kreativita 

Vládce Vládnout 
Prosperující 

společnost 

Využití 

schopností 

vůdce 

Chaos Nadřazenost Síla 

 

Tabulka 4: Rysy archetypů toužících po sounáležitosti. Zdroj: MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo 
psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-
265-0027-8. 

Společné znaky a odlišnosti 

Pro účely této práce jsem dosud provedenou rešerši rozšířila o společné znaky a 

odlišnosti archetypů toužících dát světu řád. 

Touha po stabilitě je pojítkem všech archetypů, které spadají do skupiny Dát světu řád. 

Každý ji však vnímá jiným způsobem. Pečovatel klade lásku k okolí na stejnou, ne-li vyšší 

úroveň jako lásku k sobě samému. Jeho touha po stabilitě se odráží v touze zabezpečit druhé a 

chránit je před újmou. Tuto touhu pociťuje zcela nesobecky a naplno projevuje své altruistické 

sklony. Tvůrce dosahuje stability prostřednictvím tvorby. Touží vytvořit trvalou, stabilní 

hodnotu, která vyjádří jeho osobnost. Vládce touží po zcela odlišném druhu stability, který se 

odvíjí od jeho dominantní a autoritativní povahy. Touha řídit svoje okolí a vládnout společnosti 

je hlavním přáním archetypu Vládce. 

                                                
47 The Character Therapist: Character Archetypes 101: The King. CAMPBELL, Jeannine. The Character Therapist [online]. 2013 

[cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://charactertherapist.blogspot.cz/2013/07/character-archetypes-101-king.html 
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Cílem Pečovatele je přispět ke stabilitě své i společnosti prostřednictvím pomoci 

ostatním. Konečným naplněním tohoto archetypálního obrazu je dokonalé odevzdání se 

prostřednictvím oběti pro druhé. Tvůrce touží po jiném druhu stability, svoje umělecké a tvořivé 

schopnosti chce zhmotnit, oprostit je od představ a vytvořit trvalou hodnotu. Vládcovy 

autoritativní sklony jsou nezbytným předpokladem naplnění jeho cíle. Tento archetyp se snaží 

dosáhnout stability prostřednictvím vytvoření prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo 

komunity. Jeho vládcovské sklony se zde velmi silně projevují, a ačkoliv je pro něj prosperita 

důležitá, při dosahování svého cíle nebere ohledy na pocity ostatních členů komunity. 

Také obavy této skupiny jsou založeny na stejném základu. Všechny archetypy mají 

strach z odmítavé reakce okolí. Altruistický Pečovatel by pro svoje okolí udělal cokoliv, dokáže 

omezit sám sebe, ale bojí se nevděku společnosti nebo komunity a jejich případné sobeckosti. 

Jeho největší obavou je, že si komunita jeho obětování nebude všímat. Tvůrce se na cestě za 

svým snem také obává reakce okolí, přesněji řečeno porovnání výsledku své práce s očekáváními 

nastavenými komunitou. Nejvíce se bojí situace, kdy se jeho nápady ukážou v očích komunity 

jako průměrné a realizace nedostatečná. Vládce se nejvíce obává nepochopení. Uvědomuje si, že 

jeho autoritářský styl řízení společnosti nemusí vyhovovat každému. Největší strach má z 

vypuknutí chaosu mezi jeho „poddanými” a ze svržení z trůnu, které nevyhnutelně následuje. 
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2.3. Storytelling 

Dobrá marketingová komunikace se dá hodnotit mnohými parametry. Skvělá 

marketingová komunikace ale podle Mark a Pearson vytváří, staví a udržuje sílu velkých značek 

a vyznačuje se tím, že obsahuje zásadní paradox. „Nalézá se na průsečíku nadčasovosti a 

načasovanosti. Zabývá se nebo přebírá fundamentální, trvalou pravdu o lidstvu. A zároveň 

vyjadřuje tuto pravdu svěžím, moderním způsobem,”48 potvrzují. 

Vzorce, které upoutávají pozornost lidstva už po staletí, lze nalézt v nejedné promyšlené 

kampani vlivné značky. Jako příklad poslouží například logo Nike nebo Ronald McDonald. Tyto 

symboly přetrvávají generace a spotřebitele neomrzí. Důvod je jednoduchý – archetypální ideje 

přitahují mnoho generací spotřebitelů s odlišným životním stylem v různých fázích života. Pro 

použití k reklamním účelům, které jsou ve své úspěšné podobě malým příběhem, hraje 

významnou roli fakt, že archetypy se účinně vyjadřují právě pomocí storytellingu, neboli 

vyprávění příběhu. 

Úspěšný a schopný vypravěč příběhů pro marketingové účely umí správně pochopit a 

především vyjádřit velké lidské příběhy a zprostředkovat spotřebitelům to, co stojí za mytickou 

identitou pomocí reklamy, ale i komunikace s veřejností, prodejních míst nebo internetových 

stránek. Velké historické příběhy přitom nemusejí být nutně použity za účelem propagace jen na 

základě jednoho archetypu. Mark a Pearson jako příklad uvádějí pohádku o Popelce. Ta je 

jasným příkladem pohádky typu Milenec, jde tedy o příběh, který lze vhodně využít během 

marketingové kampaně značky typu Milenec. Další využití příběhu pohádky o Popelce je ale 

stejně tak možné, pokud je značka ve své podstatě funkčně podobná kouzelné kmotře. Firmu v 

tomto případě zkušený marketér zasadí do role kouzelné pomocnice – samozřejmě v případě, že 

značka je typu Kouzelník. Pokud značka nabývá archetypálního obrazu Hrdina, případně 

Objevitel, lze také využít příběh o Popelce, s hlavním důrazem na postavu prince, který hledá 

svoji ztracenou lásku a nakonec ji zachrání. „V historii lidstva existují jen dva nebo tři velké 

příběhy a ty se opakují s tak železnou pravidelností, jako by se nikdy dříve nestaly,”49 zmiňuje 

                                                
48 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
49 There are only two or three human stories, and they go on repeating themselves as fiercely as if they had never happened 

before; like the larks in this country, that have been singing the same five notes over for thousands of years.“ Z anglicky psaného 
originálu CATHER, Willa. O Pioneers!. Dover: Dover Publications, 1993. ISBN 978-0486277851. 
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Willa Cather ve své novele O Pioneers! z roku 1913. Stejný princip platí i pro použití velkých 

příběhů pro marketingové účely.50 

Nabízí se otázka, co to ty velké příběhy vlastně jsou. Jaký je jejich význam v našem 

životě? A jaký je jejich význam pro naši kulturu, společnost, ve které žijeme? Další otázky se 

nabízejí – proč máme tendence sledovat náš oblíbený film stále dokola, i když známe každou 

jeho minutu? A zejména, proč velké náboženské systémy po celém světě vycházejí ze stejných 

příběhů, postav a témat? Nejlepší příběhy jsou více než je zábavné nebo poučné. Jsou schopny 

překračovat hranice místa a času, jsou užitečné pro dospělé i pro děti. Vyjadřují hluboké touhy, 

které nejsme schopni popsat nebo dokonce identifikovat. Třídící proces, kterým příběhy 

procházejí, popsal psychoanalytik Bruno Bettelheim ve své knize Za tajemstvím pohádek. 

Popisuje zde způsob, kterým jsou děti schopny rozlišit dobré příběhy od obyčejných příběhů. 

Dobré příběhy chce dětský posluchač slyšet stále znovu. Jako dospělí pak máme tendenci číst 

dokola oblíbenou knihu nebo shlédnout posté oblíbený film. Dítě v dobrých příbězích vnímá na 

intuitivní úrovni hlubokou pravdu, fakt, že v příběhu se skrývá něco, co je pro ně důležité.51 

Nejlepší reklamy jsou založeny na dobrých příbězích, které jsou vhodně spojeny s 

archetypem, za jehož maskou značka vystupuje. První výzkumy v této oblasti provedla Mary 

Jane Schlinger. Ta analyzovala reakce diváků na stovky televizních reklam. Na základě analýzy 

svých záznamů odhalila, že reklamy vykazující princip reciprocity byly výrazně efektivnější, než 

jiné reklamy. Reciprocita byla v tomto výzkumu vyjádřena jako fakt, že divák za svůj čas a 

pozornost, kterou reklamě věnoval, dostal kromě informací potřebných pro případnou koupi ještě 

navíc dobrý příběh. Vysílání reklamy se v tu chvíli měnilo na férovou výměnu, v jejímž 

důsledku diváci s několikanásobně větší pravděpodobností učinili konverzi v podobě nákupu. 

Výměnu při sledování reklamy, která obsahovala pouze sebestředné prodejní informace, 

hodnotila oproti tomu Schlinger jako mělkou, nenaplňující a v konečném důsledku také 

neefektivní. Ve spolupráci s Josephem Plummerem popsala Schelinger několik úrovní divácké 

odměny a vyvinula testovací systém, unikátní nástroj pro kvantifikaci subjektivních reakcí na 

reklamy použitelný v prostředí televizních šotů. Dvojice vědců tuto metodu opakovaně 

aplikovala na výzkum reakcí různých skupin spotřebitelů. Výzkumný vzorek byl sestaven z 

široké škály reklam na velice odlišné kategorie produktů. Výsledkem výzkumu bylo prokázání, 

že princip užitečnosti příběhu, který ve své práci popsal Bettelheim, se týká i reklamy. Stejný 

                                                
50 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
51 BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Překlad Lucie Lucká. Praha: Lidové noviny, 

2000. Edice 21, sv. 14. ISBN 80-7106-290-1. 
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princip používal C. G. Jung k dešifrování opakujících se vzorců ve snech pacientů z různých 

částí světa.52 

Jak lze využít sílu příběhů v marketingové kampani konkrétní značky? Mark a Pearson 

doporučují začít tím, že si firma stanoví jeden nejvhodnější a nejefektivnější archetyp pro sebe 

nebo jednu svoji značku. Navazuje průzkum motivujících potřeb, které jsou ve vybraném 

archetypu ukryty. Jako poslední krok je nezbytné odhalit principy, které odpovídají konstrukci 

příběhu. Ten se může v průběhu komunikace inspirovat spoustou variant nebo odlišnými aspekty 

jednoho příběhu. Jako příklad uvádějí firmu Nike, která je typickým zástupcem značky s 

archetypem Hrdina. Pro komunikaci svých produktů použila jen některé části hrdinské cesty - 

výzvu k dobrodružství (slogan „Just do it“ – prostě to udělej), prvek zvláštního světa (běžec 

překoná překážky, aby se těšil z klidu lesa, unikátního výhledu apod.) a velké zkoušky (je třeba 

překonat vnitřní démony na cestě za lepší kondicí a úspěchem). Principy, které archetypální 

značky reprezentují, patří do našeho života. Jsou mnohem širší, než produkt nebo služba, kterou 

zastupují, ty jsou jen jedním z aspektů jejich významu. Silné reklamní příběhy je možné 

vyprávět pomocí všech dostupných komunikačních nástrojů, nejde jen o televizi nebo tisk. 

Stejné principy platí i pro logo, slogan, balení, umístění v obchodech, vzhled obchodu, vzhled 

propagačních materiálů, online komunikaci atp. Pokud je vše kolem produktu v souladu se 

základním archetypem, vypadají věrohodně. V případě, že vše, co se kolem produktu děje, je ve 

vzájemné harmonii, lidé mají větší sklony značkám důvěřovat a být k nim loajálnější.53 

  

                                                
52 SCHLINGER, Mary Jane. A Profile of Responses to Commercials. Journal of Advertising Research. 1984, (svazek II.). 
53 MARK, Margaret a Carol PEARSON. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. 1. vyd. Brno: 

BizBooks, 2012, 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8. 
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2.4. Dosavadní výzkumná práce 

Pro zjištění efektivity vynaložených nákladů na komunikaci společnosti je nezbytné 

uskutečnit nejen výzkumné šetření týkající se loga společnosti, ale také zanalyzovat konkrétní 

marketingovou komunikaci, na jejímž základě efektivitu stanovujeme. Podle teorie využití 

archetypů v marketingu je totiž nutné zjistit, jaký archetyp vyzařuje logo společnosti, a jaký 

vyzařuje komunikace společnosti. Výsledky provedených šetření je třeba porovnat. Pokud 

archetyp, v jehož duchu se nese komunikace společnosti, odpovídá archetypu vyzařovanému 

logem, pak je komunikace efektivní a podporuje loajalitu zákazníků. Pokud jde však společnost 

ve své komunikaci jinou cestou, a zdůrazňuje prvky, které odpovídají jinému archetypu, než 

tomu, který komunikuje svým logem, je zde prostor pro zlepšení. Tato druhá situace, ač není 

v České republice ojedinělá, vede u značek spotřebního zboží na trzích s velkou konkurencí k 

vyšším nákladům a snížení loajality zákazníků a tím pádem k následnému oslabení pozice 

zkoumaného subjektu na trhu. 

Archetypální analýza marketingové komunikace společnosti Staropramen přesahuje 

rámec této práce. Protože je však bez ní nemožné dojít k relevantnímu závěru, zpracovala jsem ji 

v rámci své diplomové práce s názvem Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a 

určení jejího archetypu, kterou jsem obhájila na Vysoké škole ekonomické v roce 2016. 

V kapitolách 2.4.1 – 2.4.3 stručně shrnuji, jak výzkum probíhal a k jakým závěrům jsem během 

něj dospěla. 

2.4.1. Analyzovaná kampaň 

Na příkladu konkrétní realizované kampaně je možné určit, zda společnost dokáže 

archetyp vyzařovaný svým logem vhodně promítnout i do komunikace směrem k zákazníkům 

daného odvětví. Pro tyto účely jsem si vybrala kampaň, kterou v roce 2014 realizovala 

společnost Staropramen k výročí založení společnosti, respektive otevření pivovaru na pražském 

Smíchově, od kterého uběhlo 145 let. Zmiňovaný soubor mediálních aktivit v sobě do hlavní 

linky skloubil hudbu, historii a pivo, tedy věci, které jsou vlastní komunikaci společnosti 

dlouhodobě. Podklady, které jsem pro analýzu využila, jsou ve velké většině volně přístupné na 

internetu, zbylé materiály jsem pro účely akademického šetření použila s laskavým svolením 

tehdejší brand manažerky značky Staropramen, Petry Doležalové. 



32 
 

 
 

Mediální mix této kampaně tvořila kombinace ATL a BTL aktivit. Konkrétně byla k 

přenosu komunikovaného sdělení směrem od společnosti Staropramen k cílové skupině použita 

následující média: 

 ATL 

o televizní kampaň + tag-ony 

o Billboardy 

 BTL 

o geocachingová virální kampaň 

o sociální média a digitální marketing 

o on-trade plakáty 

o off-trade plakáty 

Kampaň byla podpořena speciálním packagingem s logem 145 let a uvařením unikátní 

edice piva Granát, které mělo 14,5 stupně a prodávalo se v prémiových restauracích u příležitosti 

oslav Dne českého piva. Celá kampaň užívala slogan „jedno nás spojuje”. Pro účely reklamních 

spotů byl však rozšířen na větu „Výjimečná chuť piva Staropramen nás spojuje již 145 let. 

Staropramen. Jedno nás spojuje.”54 

2.4.2. Znaky použité v kampani 

Staropramen používal v průběhu své komunikace barvy, gesta a lidské faktory, slova a 

slovní spojení a přírodní prvky. Jednalo se o barvy zelenou, modrou, svítivě zlatou, červenou a 

světle zlatou, slova a slovní spojení „jedno”, „tradiční”, „plné chuti a barvy”, „s barvou 

karamelu” a „spojovat”, gesto přiťuknutí si, přírodní prvky ječmen, chmel, dřevo a voda.55 

2.4.3. Výzkumné šetření 

Pro účely analýzy konkrétní kampaně jsem stejně jako pro účely sémiotické analýzy loga 

společnosti využila kvalitativní výzkumnou metodu, její povaha se ale lišila. Konkrétně se 

v případě analýzy komunikace jednalo o focus group složenou z mužů a žen, jejichž 

sociodemografický profil odpovídá definici cílové skupiny značky Staropramen. Skupinové 

diskuze se zúčastnilo celkem deset lidí a byla genderově, vzdělanostně i regionálně vyvážená. 

                                                
54 PAJEROVÁ, Hedvika. Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a určení jejího archetypu. Praha, 2016. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. David Říha, Ph.D., MBA. 
55 PAJEROVÁ, Hedvika. Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a určení jejího archetypu. Praha, 2016. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. David Říha, Ph.D., MBA. 
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Své odpovědi mi poskytlo pět žen a pět mužů ve věku mezi 26 a 33 lety. Tři osoby uvedly jako 

adresu svého trvalého bydliště Prahu, tři Středočeský kraj, dva Vysočinu a dva Plzeňský kraj. 

Nejvyšší dosažené vzdělání mělo pět ze zúčastněných osob středoškolské a pět vysokoškolské. 

Složení focus group jsem záměrně vybrala tak, aby vzorek simuloval skutečnou cílovou 

skupinu, na kterou byla kampaň zaměřena. Zároveň nikdo z respondentů nepracoval v 

pivovarském oboru a nestudoval psychologii, archetypální teorii ani marketing. Výzkumnou 

metodu a velikost vzorku jsem zvolila za účelem možnosti větší hloubky zkoumání asociací, 

které v respondentech prvky kampaně vyvolávají. 

Focus group probíhala za účasti všech respondentů, kteří souhlasili s uchováním svých 

odpovědí pro účely výzkumu sloužícího k akademickým účelům. Byli obeznámeni s faktem, že 

je toto šetření zaměřeno na určitou značku spotřebního zboží, ta ale nebyla specifikována, stejně 

jako nebylo upřesněno odvětví, ve kterém vlastník značky podniká. Respondenti nevěděli, že 

předmětem výzkumu je právě konkrétní komunikační kampaň společnosti, ani nebyli v rámci 

skupinové diskuze obeznámeni s archetypální teorií. 

Diskuze byla zaměřena na zjištění asociací respondentů, které v nich vyvolávaly 

jednotlivé prvky kampaně. Pomůckou pro ukotvení archetypu byl graf znázorňující čtyři 

základní lidské touhy podle teorie motivace (viz kapitola 2.2.2), který se používá k rozdělení 

archetypů do skupin podle přání, které naplňují, s tímto grafem byli respondenti před zahájením 

samotného šetření seznámeni a porozuměli mu. 

V průběhu focus group jsem vizuální prvky kampaně promítala na externím monitoru, 

fonetické prvky jsem vyslovovala. Ke každému prvku jsem skupině pokládala následující 

otázky: 

 Jak na vás toto působí? 

 Která věc se vám při pohledu na toto vybaví? 

 Vybavuje se vám nějaká pohádka? Pokud ano, jaká? 

 Vybavuje se vám nějaký brand? Pokud ano, jaký? 

 Na kterou osu grafu Stabilita versus Mistrovství a Sounáležitost versus 

Nezávislost byste toto zařadili? 

Odpovědi respondentů jsem zaznamenávala na diktafon. Od nikoho ze zúčastněných 

jsem vysloveně reakci nevyžadovala, pokud se někdo vyjádřit k danému prvku nechtěl, 

nedoptávala jsem se. V provedeném výzkumném šetření totiž šlo o spontánní vybavení. Pořadí 
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prvků jsem záměrně zvolila tak, aby respondenti nepoznali hned na začátku výzkumu, o jaký 

produkt se jedná. 

Na základě asociací, které se respondentům vybavily, jsem dospěla k závěru, že 

analyzovaná kampaň byla realizována v duchu archetypu Jeden z nás s prvky archetypu 

Tvůrce.56  

                                                
56 PAJEROVÁ, Hedvika. Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a určení jejího archetypu. Praha, 2016. 

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. David Říha, Ph.D., MBA. 
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3. Praktická část 

3.1. Historie společnosti a značka Staropramen 

Brand Staropramen vyrábí v České republice společnost Pivovary Staropramen s.r.o., 

která je jednou z firem spadajících pod hlavičku kanadského nadnárodního holdingu Molson 

Coors. Pokud jde o současnou konkurenční situaci na českém trhu, podle webových stránek 

Pivovar.cz patří Staropramen mezi TOP 25 českých pivovarů. Konkrétně se podle objemu 

produkce vyrobené v ČR umístil se svými 3,1 miliony hektolitry na druhém místě za společností 

Plzeňský prazdroj.57 

Pro chod a fungování společnosti je neméně důležitá exportní složka podnikání. 

Staropramen vyváží 20% své produkce za hranice České republiky do 35 zemí po celém světě. 

Na zahraničních trzích používá jiné etikety s jiným logem a sází právě na fakt, že se jedná o 

jediné pivo uvařené na území českého hlavního města, tedy pochází přímo z Prahy, která je 

většinou v zahraničí dobře známá.58 

Podle webových stránek společnosti Staropramen se název této značky a celého 

pivovaru, který byl založen roku 1869, datuje až do roku 1913, kdy se pod tímto názvem začalo 

vařit pivo. Dnes pod touto značkou mohou zákazníci zakoupit tři produktové řadu výrobků. 

Jedná se následující názvy piv: 

 Světlý; 

 Jedenáctka; 

 Ležák; 

 Nefiltrovaný; 

 Nealko; 

 Déčko; 

 Granát; 

 Černý. 

Dále se pod stejnou značkou prodávají beermixy, tedy směsi piva a ovocné šťávy, 

nesoucí název Staropramen Cool: 

                                                
57 Pivovar.cz: TOP 25 [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://www.pivovar.cz/top-25/ 
58 Pivovary Staropramen s.r.o.: O společnosti [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti 
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 Cool grep; 

 Cool lemon; 

 Cool třešeň; 

 Cool nealko; 

 Bílé hrozny & aloe vera. 

Posledním produktem, který pod značku Staropramen spadá, je nealkoholický vařený 

nápoj prodávaný pod názvem Sládkova limonáda. Ta se v současné době prodává ve třech 

příchutích: 

 Original; 

 Jablko; 

 Černý rybíz. 

Značka Staropramen, zastřešujíce tři produktové řady, má v současné době nejširší 

portfolio ze všech značek společnosti a je nejhodnotnější českou značku společnosti Molson 

Coors a jednu z jejích vlajkových lodí na celosvětovém trhu.59 

Dnes je Staropramen nejinovativnější pivní značkou na českém trhu, ať už se jedná o 

zcela nové produkty, které vytvořily svůj vlastní nový trh (Staropramen Cool, Sládkova 

limonáda), gastronomii a koncepty restaurací (síť Potrefená husa, Naše hospoda) nebo 

technologické novinky (varny a ocelové tanky v první polovině 20 století, nová varna v 

devadesátých letech, KEG sudy v roce 1992, dochlazený výčepní stojan v roce 2003 

samochladící sudy v roce 2007).60  

                                                
59 Staropramen [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://www.staropramen.cz/ 
60 Pivovary Staropramen s.r.o.: O společnosti [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti 
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3.2. Analýza loga Staropramen a interpretace znaků v logu 

použitých 

3.2.1. Rebranding značky 

Ve své dlouholeté historii měnil Staropramen logo už mnohokrát. K asi nejpatrnější 

změně, která nejvýrazněji ovlivnila současnou podobu loga, došlo v roce 2006. V té době byl 

Staropramen jednou z mála značek, a jedinou značkou piva na českém trhu, které použily pro 

svoji korporátní komunikaci originální vertikální formát loga. V první fázi vertikální podoby 

loga, která trvala od roku 2006 do roku 2012, došlo k pouhému otočení nápis Staropramen, který 

je součástí vizuální identity značky, z horizontální polohy do vertikální polohy při zachování 

grafických parametrů původního loga jako je typ písma, barva, stínování nebo například rozestup 

znaků.61 

V tiskové zprávě, která nese název „Staropramen má zelenou” ohlásil pivovar ještě 

několik dalších, v porovnání se změnou loga méně výrazných, změn. Jednalo se například o nové 

etikety lahvového balení značky Staropramen, nebo o nově zavedenou výrobu lahvového balení 

ze zeleného skla.62 

Pokud jde o novou podobu etiket lahvových balení, nově na nich v roce 2006 byly 

zvýrazněny úspěchy a získaná ocenění značky Staropramen. Zároveň na nich přibyla pečeť S, 

která má být symbolem a zárukou kvality piva. Ta byla v tomto roce znázorněna zlatým kruhem, 

ve kterém je písmeno S nabývající tmavě vínové barvy. Pod písmenem je červená stužka, která 

na dvou místech částečně přesahuje hranice tohoto kruhu. Do stužky je vepsán nápis „založeno 

1869”. Další důležitou součástí pečetě jsou i zlaté kresby ječmene a chmele, které vyplňují 

prázdný prostor kruhu po obou stranách písmena S. Z kruhu vede v případě lahvového balení 

kolmo dolů zlatá linka, která je zakončena zlatou kresbou sudů. Ty se nachází v dolní čísti 

etikety v počtu třech kusů. Jsou na nich zdůrazněny pouze obrysy. Podél zlaté čáry, jež vychází z 

pečeti s písmenem S, je umístěn nápis „Tradiční ochranná známka” na levé straně od čáry a 

„Pivovary Staropramen a.s.” na pravé straně od čáry. Podle oficiální tiskové zprávy má nově 

přidaná pečeť zdůrazňovat kvalitu piva Staropramen. Letopočet a kresba soudků pak podle 

                                                
61 Staropramen otočil!. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-otocil/ 
62 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
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stejného zdroje „symbolizuje dlouholetou tradici vaření piva a um sládků.”63 Nový design 

etikety se však v tomto roce nevztahoval pouze na lahvová balení piva Staropramen. Zákazníci si 

mohli koupit také plechovky a balení typu multipack v nové vizuální podobě.64 

Nová podoba lahve byla ve své době poměrně inovativní záležitostí. Doposud používal 

pivovar Staropramen klasické pivní NRW láhve. Ty byly v rámci rebrandingu nahrazeny novým 

typem lahve, jejíž charakteristickým znakem je kromě zelené barvy skla, ze kterého je vyrobena, 

také užší a delší hrdlo. Na trhu se objevila začátkem roku 2006 a prakticky ihned se do ní začaly 

stáčet všechny tehdejší značky piva Staropramen, tedy Světlý, Ležák, Granát, Černý a Nealko.65 

Změny, ke kterým se společnost uchýlila, byly realizovány na základě marketingového 

výzkumu. Ten probíhal v letech 2004 a 2005 a společnost Staropramen při něm mimo jiné 

zjistila, že spotřebitelé vnímají nové grafické prvky vizuální podoby balení a restaurací jako 

moderní a nejen v segmentu piva originální. Spotřebitelé rovněž uvedli, že jim pivo s novou 

vizuální identitou připadá kvalitnější a dokonce chutnější, než stejné pivo, které mělo vizuální 

identitu používanou před rokem 2006. Z dalších důležitých dat, která z výzkumu vyplynula, 

uvádím pro účely této práce predikované prodejní statistiky. Podle tiskové zprávy společnosti by 

si pivo značky Staropramen v nové lahvi koupilo o 60% spotřebitelů více, než pivo stejné značky 

v lahvi, která se běžně používala před rokem 2006. Až 96% respondentů realizovaného výzkumu 

uvedlo, že novou lahev vnímá jako výrazně odlišnou od konkurenčních značek.66 

Změny vizuální identity realizoval Staropramen v průběhu celého roku 2006, ale k první 

z nich došlo už koncem roku 2005. V té době zavedl Staropramen na trh novou pivní sklenici pro 

segment HORECA (hospody, restaurace, kavárny). Ta se stala klíčovým momentem kampaně v 

roce 2006, kdy ji Staropramen použil v rámci outdoorové kampaně u hypermarketů. Nosné 

sdělení znělo „Staropramen – Nejoceňovanější pivo roku 2005”. V rámci hosteskové promoce 

měli zákazníci možnost získat k nové lahvi Staropramenu i novou sklenici. Kampaň byla 

založena na úspěšném roce 2005, ve kterém získal Staropramen nejvíce ocenění v pivních 

                                                
63 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary 

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
64 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
65 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
66 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
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degustačních soutěžích a také jako první představil nové inovativní a originální typy balení piva. 

Jednalo se o tzv. multipack a Q-pack.67 

Celá změna designu byla podložena i dalšími, nezávislými výzkumy. Ty ukázaly, že 

design obalu rychloobrátkového spotřebního zboží, kam spadá i kategorie piva a pivních nápojů, 

hraje významnou roli z hlediska dopadu na preference spotřebitelů v průběhu nákupního procesu 

a má tedy zásadní vliv i na prodeje a tržní podíly jednotlivých značek. 60 - 90% dotázaných 

spotřebitelů uvedlo, že atraktivnost obalu hraje významnou roli při procesu nákupního 

rozhodování. Rozhodující roli pak hraje u 20 - 50%. Výzkum realizovala společnost General 

Marketing a upozornila, že rozdíl v % je přímo závislý na konkrétní produktové kategorii. Pokud 

jde o segment piva, pivních speciálů a nápojů, obal hraje menší roli, než je průměr u 

rychloobrátkového zboží jiných produktových kategorií. Důvodem je podle Martina Nováka, 

manažera výzkumu a inovací společnosti Staropramen, zejména velká síla pivních značek a 

věrnost spotřebitelů konkrétní značce, ale také nezanedbatelný fakt, kterým je nízká diferenciace 

obalů produktů této kategorie.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 
68 Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2006/staropramen-ma-zelenou/ 

Obrázek 2: Lahvové balení značek Staropramen po rebrandingu v roce 2006. Zdroj: 
Staropramen má zelenou. Pivovary Staropramen [online]. 2006 [cit. 2016-05-08]. 
Dostupné z: http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-
zajimavosti/archivy-dle-rok 
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V roce 2012 dostala vizuální komunikace společnosti nový kabát. Součástí změn bylo 

také nové logo, které vycházelo z podoby stanovené v roce 2006. V nové podobě dosáhlo 

souměrnosti a větší čistoty. Sloganem kampaně, která se s uvedením nové vizuální identity 

pojila, bylo „jeden za všechny, všichni na jedno.”69  

Obrázek 3: Rebranding loga v roce 2012. Zdroj: Staropramen vstupuje do roku 2012 s 

novým logem, sloganem i kampaní. Alkoholia [online]. 2012 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://alkoholia.cz/magazin/staropramen-vstupuje-do-roku-2012-s-novym-logem-sloganem-i-

kampani 

Změna loga do podoby, jakou používá Staropramen v současnosti, odstartovala už v roce 

2011, kdy došlo ke změně etiket lahvových balení piv značky Staropramen. Vertikální podoba 

nápisu Staropramen zůstala zachována, stejně jako kruhová pečeť s písmenem S. Ta dostala v 

novém logu větší prostor. Posunula se doprostřed vizuální podoby, přímo nad nápis 

Staropramen. Zároveň došlo k přibližně dvojnásobnému zvětšení pečeti a současně změně barev. 

Od roku 2012 je kruh zlaté barvy sice zachován, ale je uzavřen do druhého kruhu zelené barvy. 

Mezi nimi lze rozpoznat také tenký kruh bílé barvy, který v pravé části loga částečně přechází do 

stínu. Poměrově je vnitřní rozložení pečeti zachováno. Písmeno S, které v pečeti zaujímá 

dominantní postavení, také doznalo změn vizuální podoby – jeho barva se změnila na tmavě 

zelenou, stejný odstín, který je použit také v nápise Staropramen. Kontury písmena jsou v nové 

podobě loga obtaženy zlatou barvou. Červená stuha s letopočtem 1869 je opět umístěna v dolní 

                                                
69 Staropramen vstupuje do roku 2012 s novým logem, sloganem i kampaní. Alkoholia [online]. 2012 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://alkoholia.cz/magazin/staropramen-vstupuje-do-roku-2012-s-novym-logem-sloganem-i-kampani 
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polovině pečeti. Její barva doznala oproti verzi z 

roku 2006 výrazného zesvětlení. Nápis 1869 je 

vyveden zlatou barvou, oproti starému bílému 

provedení, a na červené stuze je vidět odlesk, jako 

by byla plastická. Pozadí pečeti zůstává bílé, 

kresby ječmene a chmele zůstávají na svém místě. 

I ty ale prošly drobnou grafickou úpravou: jejich 

barva je oproti původní verzi více zlatá a zářivá, a i 

na těchto kresbách se odráží odlesk, který vyvolává 

dojem plastického vzezření pečeti.70 

Písmena v nápise Staropramen ctí původní 

verzi vertikální podoby loga. Jejich styl, font, 

barva i rozložení znaků zůstalo stejné. Přibližně 

stejná je i velikost. Za zeleným nápisem zůstal i 

zlatý stín, který je ale v nové podobě loga zářivější. 

Celý nápis je ohraničen zářivě zeleným 

obdélníkem, také je zvýrazněn zlatou čárou vlevo a 

vpravo vedle nápisu. Pozadí nápisu Staropramen se 

oproti velmi světle hnědému provedení v minulé 

verzi změnilo na světlejší, téměř bílý odstín, protkaný zlatými linkami vertikálního směřování. 

Celá kompozice pečeti a loga je umístěna do popředí před zelený štít se zlatými okraji, který má 

podle tiskové zprávy k uvedení nového vizuálního konceptu v roce 2012 zdůraznit zasloužené 

sebevědomí této vlajkové lodi společnosti. Kapičkové pozadí, které bylo nedílnou součástí první 

verze vertikální podoby loga z roku 2006, v nové podobě vymizelo.71  

Dominantní vizuální prvky obsažené v současné podobě loga jsou barvy zelená, zlatá a 

bílá. Dále letopočet 1869, štít a kulatá pečeť. Nezanedbatelným prvkem jsou také kresby 

ječmene a chmelu. 

  

                                                
70 Staropramen vstupuje do roku 2012 s novým logem, sloganem i kampaní. Alkoholia [online]. 2012 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://alkoholia.cz/magazin/staropramen-vstupuje-do-roku-2012-s-novym-logem-sloganem-i-kampani 
71 Staropramen vstupuje do roku 2012 s novým logem, sloganem i kampaní. Alkoholia [online]. 2012 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://alkoholia.cz/magazin/staropramen-vstupuje-do-roku-2012-s-novym-logem-sloganem-i-kampani 

Obrázek 4: Současná podoba loga Staropramen. 
Zdroj: Pivovary Staropramen [online]. 2016 [cit. 
2016-05-08]. Dostupné z: http://www.pivovary-
staropramen.cz/cs/ 
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3.2.2. Mytologie 

Zelená 

Zelená barva sama o sobě, aniž bychom ji vztahovali ke znázornění v logu společnosti 

Staropramen, odkazuje k mytologické postavě, která je rozšířena prakticky po celé Evropě, a 

velké části světa, Českou republiku nevyjímaje, a je tak součástí společného kulturního dědictví 

evropských národů. Je možné ho najít v mnoha kulturách po celém světě a nejčastěji je jeho 

význam spojován s přírodními božstvy. Je jí Zelený muž, kterého nacházíme v podobě soch, 

kreseb nebo například i reliéfů na různých kulturních a historických stavbách a jiných 

památkách, a to zejména na kostelech, které byly postaveny v období gotiky. A to i přesto, že je 

to pohanský symbol, který je často spojován s plodností nebo právě s duchem přírody. Na 

sakrálních stavbách jako jsou kostely a katedrály byl užíván jako dekorativní ornament, stejně 

jako na jiných náboženských a světských stavbách, a to přibližně od 11. století do 20. století. 

Nejčastěji je zpodobňován jako mužská tvář, která je obklopena, případně tvořena listím. Větve 

nebo šlahouny často vycházejí přímo z úst, nosu nebo jiných částí obličeje muže a mohou na 

sobě mít i květy, případně plody. 

Jednoznačně se jeho podoba ale nedá 

popsat, má totiž velkou řadu 

zpracování a různých variací. Zelený 

muž je primárně interpretován jako 

symbol znovuzrození, nového 

počátku, obrození, je ztělesněním 

připomínky nekonečného cyklu, 

který se s každým jarem obnovuje. 

Obličej muže, kterým prorůstá listí, 

šlahouny a větve, bývá označován 

jako předobraz lidské jednoty se 

zemí. V současné době se těší oblibě 

zejména mezi moderními pohany 

Obrázek 5: Zelený muž na chrámu sv. Víta v Praze. Zdroj: Wikipedia: 
Zelený muž na chrámu sv. Víta v Praze na vnějším ochozu [online]. 
Praha, 2008 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_mu%C5%BE#/media/Fil
e:GreenMan_Svaty_Vit_4.JPG 
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například hnutí Wicca, a tak představuje mužský božský element lidského sepětí s půdou.72 

Paralel mezi Zeleným mužem a různými dalšími božstvy a mytologickými postavami je 

celá řada. Patří mezi ně například výčet zástupců britské mytologie, mezi které lze zahrnout i 

artušovskou postavu Zeleného rytíře, Adónise, Usira, Ódina, Green George, Jacka in the Green, 

Robina Goodfellow, Cernunnose nebo například Sylvanuse. V pohádkách bychom našli 

Zeleného muže ukrytého pod pláštěm zbojníka Robina Hooda nebo Petra Pana. Ten vstupuje do 

lidského světa rovněž celý oblečený v zelené barvě a je ozdoben listím. V českých pohádkách 

najdeme rysy Zeleného muže u Krakonoše, případné také v jeho německé podobě Rübezahlovi, 

který má dokonce jelení rohy.73 

V České republice bychom vyobrazení Zeleného muže našli například v podobě reliéfu, 

který zdobí katedrálu svatého Víta v areálu Pražského hradu. Rovněž v Kutné Hoře, která byla 

nejen v období gotiky významným centrem českých zemí, najdeme na kostele svaté Barbory 

zpodobnění Zeleného muže.74 

Zlatá 

V mytologii se se zlatou barvou setkáváme například v pojmu Zlatý věk. To je bájné 

období, během kterého se lidstvo nacházelo v blaženosti a nevinnosti. Lidé nepracovali a 

vzájemně si neubližovali, neměli možnost stárnout. V pověstech se Zlatý věk datuje velmi 

neurčitě a to k „počátku lidstva”. V přeneseném významu je tato doba obdobím největšího 

rozkvětu lidských řemesel, jako je například umění nebo literatura.75 

Báje o Zlatém věku je známá na celém světě. Psali o něm například latinští a řečtí 

básníci, nalezneme ji ale i v kulturách Blízkého i Dálného východu. Řecký básník Hésiod se 

kolem roku 800 před naším letopočtem zmiňuje o zlatém pokolení lidí, které bylo „na počátku”. 

Píše, že měli v těle bezstarostné srdce, žili bez práce a bez potíží, jako bozi. Okolní svět, který 

zmiňovanou zlatou populaci obklopoval, byl také fantastický: všeho bylo dost, země nesla 

hojnost plodů, ačkoliv nebylo udržována, lidé pracovali, jen pokud měli náladu. Tito lidé 

jednoho dne zahynuli a stali se daimony. To jsou zvláštní bytosti z řecké mytologie, které jsou na 

úrovni bohů a ovlivňují osudy lidí. Mohou působit dobro, nebo zlo. Podobnou analogii nalézáme 

o stovky let později v křesťanské mytologii v podobě Anděla strážného. Daimoni jsou ale i další 

                                                
72 CÍLEK, Václav. Cestami zelených mužů. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-78-0. 
73 CÍLEK, Václav. Cestami zelených mužů. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-78-0. 
74 CÍLEK, Václav. Cestami zelených mužů. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-78-0. 
75 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: (Archetypy a opakování). Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 

Oikúmené. ISBN 80-85241-51-X. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Daim%C3%B3n
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nižší božské bytosti, které žijí v jeskyních pod zemí, horách nebo v roklinách. Jejich původ není 

určen, bývali však spojováni s bohyní Kybelé jako její průvodci. Sokrates ve svém díle používá 

zdrobnělý výraz daimonion, kterým označuje vnitřní hlas, jež ho například varuje před 

nečestností.76 

Po smrti zlatých lidí následovaly horší časy – stříbrné pokolení, bronzoví obři, homérští 

hrdinové a železná rasa. Platón ve svém díle také zmiňuje zlaté pokolení jako první lidi. Píše, že 

nemuseli pracovat, mluvili se zvířaty, válku neznali a chodili nazí. Aratos ze Soloi ve svém 

díle předpokládá zemědělskou činnost zlatých lidí, ne však zabíjení zvířat. Ovidius také 

zmiňuje schéma po sobě jdoucích pokolení a přiklání se k názoru, že zlatý věk skončil ve chvíli, 

kdy si lidé postavili lodi a začali se plavit po moři. Podobné představy nacházíme i v indické 

mytologii.77 

V hebrejské Bilbli je zlatý věk vyobrazen příběhem o zahradě Eden. Dnes se vědci 

domnívají, že je inspirován jinými kulturami Blízkého východu, ale nesporně do vyprávění 

přináší i nové prvky. Zlatý věk zde končí porušením pravidel ráje. Bibličtí proroci se přiklánějí k 

zásadní změně časového schématu a domnívají se, že Zlatý věk nebyl kdysi na počátku, ale že 

naopak čeká obyvatele Izraele na konci věků. Předpovídají, že minulost nebude existovat, 

stejně jako válka a spory jak v lidském světě, tak ve zvířecím světě. Práci nezavrhují: „I 

překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože.“78 

Dalším symbolem, který je v mytologiích po celém světě neodmyslitelně spojen ze zlatou 

barvou, je Zlaté jablko. To často symbolizuje nesmrtelnost, ale také plodnost. 

V řecké mytologii je symbol zlatého jablka spojen s Atlantou, krásnou a velmi úspěšnou 

lovkyní. Ta se nechtěla podvolit vůli otce, který si přál výhodný sňatek, a tak zvolila, že si vezme 

nápadníka, který ji předhoní během závodu. Hippoménés, který se v bájích objevuje také pod 

jménem Melanion, požádal bohyni Afroditu o pomoc. Ta mu dala tři zlatá jablka, která během 

závodu odhazoval. Tím se mu podařilo Atlantu rozptýlit natolik, že závod vyhrál. Jablka jsou v 

této báji ztělesněním manželského sexu. Svátost této instituce však Atlanta později porušila, 

když měla poměr s Diem.79 

                                                
76 SVOBODA, Ludvík (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973. 
77 SVOBODA, Ludvík (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973. 
78 Bible kralická: Starý a Nový zákon : [podle posledního vydání Kralického z roku 1613 Biblí svatá, aneb, Všechna svatá písma 

Starého i Nového zákona]. Neupr. a úplné vyd. Liberec: Družstvo Ekon, 2014. ISBN 978-80-87995-00-6. 
79 GRAVES, Robert. Řecké mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2004. ISBN 80-7309-153-4. 
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V příběhu Herkula se s motivem zlatého jablka setkáváme také. Jeho jedenáctým úkolem 

bylo ukrást zlatá jablka ze zahrady Herispedek, dcer Titána Atlase. Herkules Atlase lstí 

přesvědčil, aby mu jablka ze zahrady donesl. V báji je mimo jiné zmíněno, že pokud by tato 

jablka okusil smrtelník, stal by se sám nesmrtelným a navíc věčně mladým. Jejich účinek je zde 

přirovnáván k ambrosii a nektaru, pokrmu bohů.80 

Zlaté jablko je v řecké mytologii hlavním spouštěčem Trojské války. Bohyně sporů Eris 

ho během božské hostiny, na kterou omylem nebyla pozvána, vhodila mezi bohyně Afroditu, 

Athénu a Héru. Které z nich patří, měl rozsoudit Paris, král Troji. Ten ho přiřkl Afroditě 

výměnou za Helenu, manželku spartského krále Meneláa.81 

V severské mytologii se s motivem zlatého jablka setkáváme ve spojení s bohyní Idunn, 

která jediná mohla jablka ze stromu trhat. Jejich funkcí bylo udržovat bohy věčně mladé.82 

V keltské mytologii symbolizovala zlatá jablka nesmrtelnost a plodnost. Ve spojení se 

ženami z podsvětí, které Keltové nazývali zásvětí, bylo zlaté jablko pozvánkou do světa na 

druhé straně.83 

Bílá 

Symbolický význam bílé barvy v sobě nese postava Bílé paní. To je podle českých bájí a 

pověstí nadpřirozená bytost, která se oděna v bílém rouchu zjevuje na hradech a zámcích jakožto 

duch zemřelé ženy. V Čechách je zobrazována jako tajuplná dáma s vysokým kloboukem 

kuželovitého tvaru. Bílá paní není symbol, kterého by se lidé měli bát. Patří mezi ochranná 

zjevení. Zvěstuje katastrofy nebo nedobré zprávy, a tomu, kdo ji spatří, neublíží.84 

Nejznámější zástupkyní Bílých paní je duch Perchty z Rožmberka. Tato pověst je ale 

původem německá a původně se zřejmě týkala hraběnky Kunigunde z Orlanünde. Ta po smrti 

svého manžela zabila jejich společné děti, protože si myslela, že jí brání v lásce k novému 

milému. Nenalezla klidu a její duch bloudil po zámcích rodu pánů z Hohenzollernu, rodiny 

jejího milence. Český rod Rožmberků, který má svoji vlastní pověst o Bílé paní, je od 16. století 

                                                
80 GRAVES, Robert. Řecké mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2004. ISBN 80-7309-153-4. 
81 GRAVES, Robert. Řecké mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2004. ISBN 80-7309-153-4. 
82 COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. 2. vyd. Četlice: Rebo Productions, 2000. ISBN 80-

7234-139-1. 
83 COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. 2. vyd. Četlice: Rebo Productions, 2000. ISBN 80-

7234-139-1. 
84 WENIG, Adolf. České pověsti. Praha: L. Mazač, 1932. 
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s rodem Hohenzollernů dynasticky spjat díky svatbám Viléma z Rožmberka a Jáchyma Oldřicha 

se ženami z německého rodu. Díky tomu se pověst o Bílé paní rozšířila i do Čech.85 

Podobné legendy v podobě ochranných zjevení nacházíme po celé Evropě, kde souvisí s 

francouzskou pověstí o meluzíně, ale i v Indii. 

1869 

Letopočet 1869 lze rozložit na jednotlivé číslice: 

Číslo 1 podle severské mytologie znamená hodnotu a moc a používalo se pro amulety a 

talismany.86 

8 je číslo úplnosti a dokonalosti a společně s číslem 3 patří mezi nejdůležitější čísla 

severské mytologie. Nalézáme ho v Thórově paláci, Písni o Thyrmovi, také v paláci bohyně Hel 

slouží osm služebníků, Ódinův hřebec Sleipni je osminohý. Podle této mytologie také bohové, 

kteří stvořili první lidské bytosti, nadělili každému osm moudrostí a schopností.87 

Číslo 6 je symbolem nevítaných, případně také nepřátelských věcí. Jsou to Valkýry, 

které bojují proti nepřátelům Ódina, řetěz, který poutá Fenriho, je vyroben ze šesti ingrediencí a 

šestého dne podle Výroků Výsostného hyne falešné přátelství.88 

Číslo 9 je stejně jako osmička znakem moudrosti a dokonalosti a právě proto, že má 

podobný význam, nebyla užívána tak často jako první jmenované číslo. Hermód jel do Helheimu 

devět dní, Thór rozbíjí v Písni o Hymim osm kotlů a devátý ukradne. Prsten Draupni má tu moc, 

že každé deváté noci se z něj urodí osm nových prstenů. Yggdrasil podle Vědminy písně spojuje 

devět světů a má devět kořenů. Ódin visí na Yggdrasilu devět nocí, aby získal runy. Thór během 

Ragnaroku ustoupí o devět kroků poté, co zasadí smrtelnou ránu Midgardsormovi.89 

Štít 

V severské mytologii se se štítem jako významným prvkem boje sekáváme v souvislosti s 

postavami Valkýr, které jsou štítem ozbrojeny. V římské mytologii je znakem neodmyslitelně 

spjatým se starořímským bohem Slunce a vegetativního období, stejně jako úrody a plodnosti, 

Marsem. I on bojoval, ale tentokrát proti zimě, hladu a dalším pohromám. Kromě štítu bývá 

                                                
85 BŘEZINA, Karel. Přehled hradních a zámeckých strašidel: Čechy, Morava a Slezsko. Brno: K. Březina, 2000. ISBN 80-238-5175-

6. 
86 KING, Bernard. Runy: písmo a magie Vikingů. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85619-84-9. 
87 KING, Bernard. Runy: písmo a magie Vikingů. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85619-84-9. 
88 KING, Bernard. Runy: písmo a magie Vikingů. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85619-84-9. 
89 KING, Bernard. Runy: písmo a magie Vikingů. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85619-84-9. 
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zobrazován také s kopím a přilbou. V řecké mytologii je tento symbol spojen s postavami 

Gorgon, konkrétně s jednou z nich, která se jmenuje Medúsa. Tu zabil Perseus pomocí 

bronzového štítu, který používal jako zrcadlo – kdyby se na Medúsu přímo podíval, zkameněl 

by. Perseus hlavu mrtvé Medúsy uřízl a použil ji ve třech situacích – na obra Atlanta, na Fínea a 

na krále Polydekta, kterým se mstil, I hlava Medúsy totiž dokázala protivníky proměnit v kámen. 

Když už hlavu dále nepotřeboval, věnoval ji bohyni Athéně, která ji připevnila na svůj štít.90 

Kulatá pečeť 

V severské mytologii je pečeť zpodobněna přísahou, která je složena v chrámu 

severského boha válka Týra. Přísaha, která byla v jeho chrámu složena, měla nejvyšší pečeť 

neporušitelnosti.91 

Ječmen 

Tento rostlinný znak je v české mytologii neodmyslitelně spjat s postavou Krále 

Ječmínka. To je podle pověstí moravský král z Chropyně, ochránce českých sladovníků. Jeho 

matka byla manželka zhýralého moravského knížete z Chropyně. Ten ji chtěl nechat v záchvatu 

hněvu popravit a ona, zatímco utíkala před jeho vojáky, porodila malého Ječmínka právě v poli 

ječmene. Tam se skryla a zmátla tak své pronásledovatele. Místní vesničanky, které ji tam 

později našly, ji i s dítětem vzaly mezi sebe. Král se o tom dozvěděl a dal ženu i dítě odvést 

daleko ze vsi. Časem ho začalo trápit svědomí, ale ženu ani dítě už na místě nenašel. Pečlivě 

prohledával se svými vojáky každý kout země, ale narazil jen na starého poustevníka. Ten mu 

předpověděl, že ženu se synem nenajde, ale že syn napraví jeho hříchy a bude spásou a 

požehnáním moravské země a zjeví se, až na tom bude země nejhůře. Král Ječmínek se sice ještě 

neobjevil, ale podle pověsti na něj moravský lid stále čeká.92 

Chmel 

Antičtí autoři zmiňují, že jako první vařili pivo Keltové. Chmel byl jako přísada, v té 

době se pivo vyrábělo především z ječmene, dalšími přísadami byl med a kmín nebo také 

pšenice. Podle Keltské mytologie bylo pivo omlazujícím nápojem bohů a patronem tohoto 

moku byl Sucellus zobrazovaný s dřevěným kladivem a hrnkem v ruce. Ten pořádal pro zesnulé 

hostiny, kde jim čepoval omamné pivo nesmrtelnosti. V keltské mytologii se s pivem dále 

                                                
90 GRAVES, Robert. Řecké mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2004. ISBN 80-7309-153-4. 
91 COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. 2. vyd. Četlice: Rebo Productions, 2000. ISBN 80-

7234-139-1. 
92 JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Brno: Tribun EU, 2008. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-171-5. 
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setkáváme v souvislosti s postavou Odina, který ho vařil při soutěži s Friggou ve Walhalle. Také 

bůh hromu Thór byl milovníkem piva.93 

3.2.3. Botanika 

Zelená 

V botanice se se zelenou barvou setkáváme v souvislosti s ochranou květu. Zelený je 

kalich, který obaluje poupě a chrání ho před poškozením. Se zlatou barvou se u českých rostlin 

nesetkáváme. Bílá je barvou některých květů, na území České republiky je to například kopretina 

nebo sedmikráska.94 

Ječmen 

Rostlina známá pod odborným výrazem Ječmen setý je druh obiloviny z čeledi 

lipnicovité. V současné době je jediným kulturním zástupcem rodu ječmen. Může to být 

jednoletá i víceletá rostlina, jejímž květenstvím je klas, plodem obilka. V největší míře se v 

dnešní době ječmen používá k výrobě sladu určeného k výrobě piva.95 

Chmel 

Slovo chmel označuje v botanice rod rostlin z čeledi konopovité, jeho plodem je 

chmelová hlávka. Jedním z nejznámějších zástupců tohoto rodu je chmel otáčivý, který se užívá 

v procesu výroby piva, dále například chmel japonský. Historicky byla tato rostlina známá už v 

Římě za dob Jakuba, kde labužníci konzumovali mladé chmelové výhonky se solí, pepřem, 

octem a olejem, jako největší pochutinu. Starší uvařené výhonky se konzumovaly jako chřest. Na 

území české republiky se chmel pěstuje od 11. století a to v tradičních oblastech, kde získává 

světoznámou jakost pro výrobu piva.96 

3.2.4. Heraldika 

Zelená 

                                                
93 COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. 2. vyd. Četlice: Rebo Productions, 2000. ISBN 80-

7234-139-1. 
94 Kalich (botanika). Wikipedie [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich_(botanika) 
95 HOLUBOVÁ, K.Rostlinná výroba I - Obiloviny, Praha: Vysoká škola zemědělská. Praha 
96 LÁNSKÁ, Dagmar. Koření pro každé vaření. 3., dopl. vyd. Praha: Práce, 1990. Astra. ISBN 80-208-0010-7. 
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Tato barva v heraldice znamená mládí, veselí a důvěru, je barvou Venuše a drahého 

kamene smaragdu. Mezi další znaky, které vyzařuje, patří naděje, mírnost a zdraví. Pokud je 

spojena se zlatou barvou, vyjadřuje laskavost a dobrotu. Patří mezi nejstarší heraldické tinktury 

– společně s červenou, černou, modrou a purpurovou, která je v Českých zemí užívána jen 

zřídka, tvoří základní heraldické barvy. Pokud bychom hledali zelenou v jednobarevném tisku, 

pak je dobré vědět, že se značí kosmou štrafurou.97 

Zelenou barvu mají ve svém současném erbu například Svatoňovice nebo Zelená hora a 

to v podobě zeleného kopce. Také Lípa u Havlíčkova Brodu má ve znaku zelený strom. 

Mrklesy mají ve znaku zelené pole, na něm překřížené sekery. 

U českých rodů najdeme zelenou barvu v erbu třinácti rodů a to v následujících 

symbolech: 

 Althanové – strom: Zakladatelem rodu byl Thann, který byl v roce 1216 pasován na 

rytíře. Jeho přezdívka byla stará jedle, v němčině der alte Thann. Strom ve znaku Altahů 

je jedle a zastupuje mluvící znamení. Ve znaku tohoto rodu je pravým klenotem. Tento 

rod byl v roce 1575 povýšen do panského stavu, říšskými hrabaty se stali v roce 1608. 

 Berchtoldové z Uherčic – kopce. V erbu tohoto rodu se původně nacházel lev ve skoku, 

který držel tasený meč. V roce 1627 do erbu přibylo módní zlaté pole a černá orlice, a to 

při příležitosti povýšení do rytířského stavu. Zlatý lev stál na zeleném trojvrší. 

 Bítovští z Lichtenburka – paví pera. Lichtenburkové jsou jednou z větví rodu Ronovců. 

Ve 13. století patřili k jedněm z nejbohatších a také nejvýznamnějších rodů v zemi a to 

zejména díky těžbě stříbra v jejich tehdejším městě Brodě (dnes Havlíčkův Brod). Jejich 

majetkový úpadek ve 14. století započal právě ztrátou tohoto města. Klenotem jejich erbu 

je kapr na pavím ocase.98 

 Blümegenové – květina. Jejich erb je čtvrcený, vprostřed se nachází srdeční štítek s 

mluvícím znamením. Tím byly modré kvítky ve zlatém poli. Odtud také tento rod dostal 

své jméno – květ nebo květina se německy řekne Die Blume. Klenoty erbu jsou tři: zlatý 

lev drtící modré květiny, černá korunovaná orlice se zlatými písmeny CM na hrudi 

vyrůstající z korunky prostřední přilby a pět květů červené barvy, které vyrůstají z 

helmovní korunky. 

                                                
97 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
98 SOMER, Tomáš. Smil z Lichtenburka : příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice : Veduta, 2013. 296 s. ISBN 978-80-

86829-80-7. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788086829807
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788086829807
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 Černohorští z Boskovic – dubové věníky. Páni z Boskovic měli již od první verze v erbu 

obsažen znak hřebenu, tedy krokve o sedmi hrotech. Hřeben byl stříbrný na červeném 

štítu. Klenotem erbu jsou dva dubové věníky na polštáři ze sametu. 

 Lamingenové z Albernreutu – zelené kopce. Neobvyklé erbovní znamení na poměry 

českých zemí zvané rohatina nebo šraňky - stříbrná otáčivá překážka na cestě, kde se 

vybíralo mýtné umístěný a zeleném trojhůří v červeném poli. Stejný motiv se opakuje i 

v klenotu erbu. 

 Lobkovicové – křídla anděla. Původní štít tohoto rodu měl stříbrnou barvu a červenou 

hlavu. K zásadní změně vizuální podoby došlo roku 1459, kdy byl čtvrcen s černou orlicí 

párů ze Žirotína, položenou kosmo. Klenotem erbu byl červený kalamář, ke kterému 

náleželo stříbrné brko. Linie Popelů z Lobkovic získala hodnost říšských knížat roku 

1624, o dvacet tři let později hodnost zaháňských knížat a o další čtyři roky později byl 

znak opět rozmnožen. Přibyla zubří hlava ve zlatém poli, báňský anděl a hrabství 

Sternstein. Lev ve čtvrtém poli symbolizuje polepšení, tři kůly v pátém poli říšskou 

knížecí hodnost a v posledním poli se nacházela hlohovská orlice. Původní erb byl 

uprostřed nového znaku. 

 Malešičtí z Černožic – paví pera. Červený štít s šestkrát stočeným hadem je původním 

znakem této staročeské vladycké rodiny. Had mívá bílé břicho. Klenotem erbu je had 

velmi podobně stočený položený na pavím ocase. Ve verzi, kdy jsou místo pavích per v 

erbu pštrosí pera, spočívá had na prostředním červeném peru. 

 Michnové z Vacínova – páv. Erb tohoto rodu zaznamenal ve své historii mnoho změn. V 

roce 1598 byl Martin Michna povýšen do vladyckého stavu a při té příležitosti byl přidán 

modrý štít s polovinou zlatého zajíce. Když byli Mnichové v roce 1622 povzneseni do 

panského stavu, dočkali se nového erbu. Byl jím štít dělený pošikem. V horním zlatém 

poli s černou orlicí a v dolním červeném poli se stříbrným lvem na zelené podhůrce. Při 

příležitosti udělení hraběcího titulu, k čemuž došlo v roce 1627, dostal znak současnou 

podobu. 

 Pluhové z Rabštejna – lipové lístky. Tento rod uctíval coby své erbovní znamení radlici 

nebo větev s lístky či květy. Klenotem erbu byly dvě zkřížené radlice. Erb se ustálil ve 

druhé polovině 14. století, kdy ve čtvrceném štítu byla ve svou polích červené barvy 

stříbrná radlice, ve zbylých polích stříbrné barvy větévka se třemi listy přirozené, zelené 

barvy. Klenotem erbu zůstaly i nadále dvě radlice, byly však posázeny pštrosími pery. 

 Stadiónové – paví pera. Tento rod získal roku 1696 v Čechách inkolát a v roce 1705 byl 

povýšen na říšské hrabata. V černém poli pod sebou nosili tři zlaté vlčí udice kroužkem 
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nahoru s paví květinou ležící na polštářku – ta byla erbovním klenotem. Od svého 

povýšení však původní erb dávali do středu štítu čtvrceného. V prvním a posledním poli 

se nacházely tři zlaté šišky, ve druhém a třetím poli znak polepšení – červený kříž. 

Přibyly dva klenoty, kterými byla jedlová šiška a černá křídla. 

 Vančurové z Velhartic – paví pera. Erb ukazuje rotunovou korunu, tedy obroučku 

koruny, která je položena obloukem kosmo. V některých případech se objevuje užití 

korunky místo rotunové koruny, jednalo se o odlišnosti v užívání příslušníky rodu. 

Koruna je umístěna ve stříbrném poli a má červenou barvu. klenotem erbu je stříbrná 

koule před paví kytkou. 

 Žalkovští z Žalkovic – dubové listy. Roku 1553 byl z ustanovení Ferdinanda I. povýšen 

Matyáš Tišnovský do vladyckého stavu s titulem Žalkovský z Žalkovic. Znak, který mu 

byl udělen, obsahuje modravá oblaka na stříbrném štítu. Z nich vystupuje zlatá ruka v 

červeném rukávu a drtí dubovou větev se třemi zlatými žaludy a třemi zelenými listy. Na 

ní sedí hrdlička přirozené barvy. Klenotem erbu je totožná ruka mezi dvěma pštrosími 

pery. Tento erb je příkladem počínajícího úpadkového období heraldiky.99 

Zlatá 

Barva Slunce a drahého kamenu topazu. Značí vznešenost, blahobyt a slavné 

panovníky. Symbolika spojení bílé a zelené je popsána výše. Patří společně se stříbrnou barvou 

mezi heraldické kovy a často je znázorňována i žlutě. V heraldice se touto barvou kreslí věci a 

stavby ze dřeva. V jednobarevném tisku je zlatá barva znázorněna tečkovanou.100 

Zlatou barvu najdeme v převážné většině erbů českých rodů. Nejčastěji je použita ve 

zobrazení koruny (např. Brtničtí z Valdštejna), lva (např. Bítovští z Lichtenburka), jelena (např. 

Bryknarové z Brukštejna), pole (např. Lichtenštejnové), lístku (např. Sixtové z Ottersdorfu), 

hvězdy (Šternberkové) apod.101 

Bílá 

Barva Měsíce a perel. Symbolicky je bílou v erbu vyjádřena čistota, radost, 

spravedlnost a také právo. V kombinaci se zelenou barvou značí čest. Bílou barvou jsou v 

                                                
99 SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. – V.. Praha: Academia, 2003 
100 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
101 SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. – V.. Praha: Academia, 2003 
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heraldice často zbarveny stříbrné prvky, které náleží k heraldickým kovům. V jednobarevném 

tisku bychom stříbrnou barvu našli znázorněnou prázdným polem.102 

Také bílá barva se vyskytuje takřka ve všech erbech českých rodů. Nacházíme ji jako 

ústřední barvu vyobrazení lilie (např. Beřkovští ze Sebířova), rohu (např. Běšínové z Běšin), 

pole (např. Drnovští z Drnovic), srdce (např. Kapounové z Klenové) apod.103 

1869 

Čísla v heraldice vyjadřují data či letopočty vztažené k udělení znaku nebo jiného výročí 

nositele erbu. Často jim je ale přisuzován také mystický a magický význam. 

Číslice 1 je symbolem prapůvodu všech věcí. Je znakem vítězů, kteří ale svůj cíl sledují 

bezohledně. Číslo 8 je znakem vesmírné rovnováhy. Číslice 6 značí splněnou touhu, pokoj a 

sklizeň. Číslo 9 znamená  heraldice zrození pralátky, ve které se vracejí zpět všechny tvary věcí a 

světů.104 

Štít 

Je nejdůležitější součástí znaku a zároveň jeho jedinou povinnou částí. Je znázorňován 

buď kolmo, nebo mírně šikmo – tato varianta kresby je považována za správnější variantu, 

protože přesněji odpovídá reálnému nošení štítu rytířem. Provedení tvaru se nepopisuje, je 

závislé na kreslíři. Musí však respektovat určité skutečnosti, například v západních zemích 

používaly ženy jiné tvary štítů, aby daly najevo skutečnost, že se neúčastní bojů. V Českých 

zemích se však takového odlišení nepoužívalo, až na několik výjimek.105 

Kulatá pečeť 

Latinsky sigillum, je znamení v grafické podobě, které je vytištěno, vytlačeno nebo 

připevněno na dokumentu, případně i jiném předmětu, a slouží k ověření jeho pravosti. Nese na 

sobě symbol, jehož grafické zpracování prozrazuje totožnost majitele. Etymologie tohoto slova 

je slovanská a souvisí s cejchováním nebo vypálením znaku.106 

  

                                                
102 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
103 SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. – V.. Praha: Academia, 2003 
104 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
105 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
106 KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Úvod do české sfragistiky, Ostrava, 1989. 



53 
 

 
 

V českých zemích rozlišujeme tři způsoby užití pečeti: 

 uzavírací – fyzicky ochraňuje dokument, je třeba ji zlomit nebo jiným způsobem 

poškodit, aby bylo možné dokument otevřít; 

 prověřovací – osoba pověřená ukazovala tento typ pečeti jako doklad své způsobilosti; 

 ověřovací – je prostředkem prokazujícím pravost příslušného dokumentu a současně 

zabraňuje jeho zfalšování.107 

Tvarově je kulatá pečeť, kterou používá ve znaku Staropramen, jedním z mnoha známých 

tvarů pečetí. Dále se užívaly víceboké pečeti, pečeti ve tvaru rostlinných symbolů, případně 

městské či šlechtické pečeti ve tvaru štítu.108 

Ječmen 

S kresbou ječmene se v erbech setkáváme jen výjimečně. Našli bychom ho v erbu 

Karelo-finské socialistické republiky, která byla mezi lety 1940 a 1945 součástí Sovětského 

svazu. Dnes nese název Republika Karelie a nachází se na území dnešní Ruské federace. Na levé 

straně znaku byla větev borovice se dvěma šiškami, na pravé straně ječmen. Kolem nich se 

obtáčí stuha červené barvy s bílým jménem státu. Uprostřed znaku je řeka proudící peřejemi, za 

ní les a vycházející Slunce. Nad přírodní scenérií rozeznáváme srp a kladivo a zcela nahoře 

nezbytnou rudou hvězdu.109 

Kresbu ječmene nacházíme také ve znaku Kyrgystánu, lépe řečeno po obvodu jeho horní 

části. Střed znaku je tvořen orlem s roztaženými křídly, nad ním jsou dvě pohoří, jezero a kresba 

Slunce. 

V České republice nacházíme kresbu ječmene v erbu města Zborovice. Ten je kosmo 

rozdělen na žluté a zelené pole, která symbolizují obilná pole a dubové lesy. Ve žlutém poli se 

nachází dva žaludy na jedné větvičce, v horním zeleném poli dva zkřížené zlaté klasy ječmene. 

V obci se totiž podařilo vyšlechtit dvě zvláštní odrůdy ječmene, které byly uznány a 

zaregistrovány i na mezinárodní úrovni. 

  

                                                
107 KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Úvod do české sfragistiky, Ostrava, 1989. 
108 KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku, Ostrava 1998. 
109 Heraldický časopis. Praha: Heraldická společnost, 1949. 
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Chmel 

Podle Palivce symbolizuje chmelová šištice ve znaku města původní povolání jeho 

obyvatel. Našli bychom je například v původním znaku obce Lužná.110 

3.2.5. Sny 

Zelená 

Ve snovém světě symbolizuje zelená barva probuzení přírody v denním vědomí. Na 

úrovni nevědomí je zelená barva symbolem duchovního probouzení při sílící indiferenci k 

světským záležitostem. Také dodává klidu a je cestou ke sjednocení.111 

Zlatá 

Barva slunce, náleží mužské složce duše. Nevědomí radí snícímu prostřednictvím 

nadbytku nebo nedostatku tohoto barevného odstínu posílit nebo omezit svoji mužskou složku, 

což platí pro muže i ženy.112 

Bílá 

Značí čistotu, spojení se světlem, poznání, moudrost, panenskost nebo panictví duše a 

sebepoznání. Ve své nejvyšší formě je znakem božské mysli.113 

1869 

Číslo 1 je ve snovém světě považováno spíše za symbol Boha než za číslo. Symbolika v 

alchymii vytváří názorný obraz, kdy Bůh rozbíjí mečem ve tvaru jedničky filosofické vejce ve 

tvaru univerzální dělohy - tedy číslice 0, aby z něj povstaly země, voda, oheň a vzduch, základní 

stavební kameny hmotného světa.114 

Ze vzhledu číslice 8 je patrný vztah k nekonečnu. Dosahuje vysokého stupně dokonalosti, 

ale stojí ještě před posledním základním číslem. Osmička je proto považována za číslo 

zasvěcení. Hojně nacházíme náznaky spojení v křesťanství a to zejména raném ve tvarech 

zasvěcovaných předmětů nebo staveb. Symboliku této číslice nacházíme i v buddhismu v podobě 

                                                
110 PALIVEC, Viktor. Heraldická symbolika. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978. 
111 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
112 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
113 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
114 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
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osmi cest, které vedou k nirváně. V židovství je číslo osm znázorněno v osmém dni, kdy se 

provádí obřízka. Islámské náboženství zná číslo osm také ve spojení s nekonečnem v podobě 

osmi nebí. Osmičku je možné rozdělit na dvě poloviny, a proto symbolizuje spravedlnost. Tutéž 

symboliku nacházíme na osmé kartě Tarotu.115 

Číslice 6 je podle matematiků ze starého Řecka dokonalým číslem. Na rozdíl od pětky 

totiž symbolizuje i makrokosmos. Numerologie spojuje tuto číslici s planetou Venuše. Tarot 

odhaluje v šesté kartě s názvem Milenci poselství, které říká, že nejníže je sex tělesné lásky, nad 

sexem je oddělen vztah citové lásky a vysoko nad touto láskou je univerzální láska v podobě 

soucitu.116 

Devítka je symbolem nejvyšší dokonalosti, jaké může lidská bytost dosáhnout. Zejména 

v řecké kultuře zanechala číslice 9 velkou stopu – zasvěcení v eleusinských mystériích trvalo 9 

dní, existovalo devět múz, hydra měla devět hlav.117 

Číslo 18 je ve snovém světě symbolem poloviny kruhu. V křesťanství znamená přechod 

od Starého zákona k Novému zákonu v kombinaci deseti přikázání a číslice 8 coby čísla 

vzkříšení. Každých osmnáct let se také opakuje zatmění Slunce a Měsíce, osmnáctá karta v 

Tarotu se také jmenuje Měsíc a je na ní vyobrazena nebezpečná cesta člověka mezi pudy a kolem 

vody, ve které číhá štír coby zástupce nových a nebezpečných prvků vystupujících z nitra.118 

Štít 

Tento předmět symbolizuje ve snovém světě mocnou ochranu, zejména pokud je 

vojenský. Historický štít se může vztahovat ke vzpomínkám na minulé životy. Pokud je štít ve 

snu lesklý, má podobný význam jako zrcadlo ukazující proces sebepoznávání, navíc má ještě 

funkci chránit svého majitele. Může být nebezpečným průhledem do vnitřních zákoutí psýché 

stejně jako štít bohyně Athény s kouzelnou mocí, pomocí kterého Persues přemohl hrůznou 

Medúzu. Pokud se jedná o tepelný štít, ten je symbolem ochrany snícího, jeho personifikací 

nebo procesů před důsledky vlastních intenzivních činů.119 

  

                                                
115 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
116 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
117 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
118 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 
119 MEDO, Jaromír. Snář sebepoznání [online]. 2014 [cit. 2016-05-08]. 



56 
 

 
 

Pečeť 

Pokud snící pečeť vidí, jedná se o symbol tajemství. Rozlomení pečeti symbolizuje 

prozrazení tajemství snícího. Rozlomení vlastní pečeti symbolizuje opačné důsledky konání, než 

jaké snící zamýšlí. 

Ječmen 

Sen o ječmenu je dobré znamení do budoucnosti. Pokud ho snící bere do svých rukou, 

znamená zdar v konání, pokud ho jí, věstí dobré zdraví. Mlácení ječmene je symbolem nabytí 

pravých přátel. Ječmenná mouka v domě symbolizuje bohatství s hořkostí. 

Chmel 

Obraz chmele ve snu je předzvěstí zisků v oblasti podnikání. Česání chmele pak 

symbolizuje náhlé peníze, které se rozkutálí dříve, než si jich snící stihne užít. 
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3.3. Analýza názvu a interpretace znaků v názvu použitých 

Název značky Staropramen je složen ze dvou českých slov – slova „starý“ a slova 

„pramen“. 

Starý 

Podle slovníku současné češtiny může být toto slovo druhu přídavné jméno použito 

během psaného nebo mluveného projevu až v jedenácti různých významech: 

 Ten, který žije nebo žil relativně dlouhou dobu a který dosáhl určitého věku. 

V tomto významu je možné slovo „starý“ použít jak pro osoby (starý muž), tak pro 

rostliny (straý strom) nebo pro zvířata (ten pes už je starý). Pokud v souvislosti s osobou 

hovoříme o starém mládenci, máme na mysli neženatého staršího muže. Výrazem stará 

panna se pak označuje starší neprovdaná žena. Pokud o člověku řekneme, že je „starý 

jako Metuazlém“, máme na mysli, že je velmi starý. Užití hanlivého výrazu „stará mladá“ 

značí, že o ženě, kterou tímto častujeme, si myslíme, že se obléká a chová staře, ačkoliv 

její věk je mnohem nižší. 

 Příznačný pro stáří, spjatý s pokročilým věkem. Pokud řekneme, že máme staré kosti, 

znamená to, že cítíme svůj věk. Výraz „na stará kolena“ je synonymem pro slovní spojení 

„v pokročilém věku“ myšleno ve stáří. 

 Předmět diskuze, který existuje určitou dobu. Opět se může vztahovat k člověku, věci, 

rostlině, zvířeti atp. Pokud se ptáme „jak je starý“, zajímá nás fyzický věk, aniž by 

předmět diskuze nutně musel být v pokročilém věku. O věci můžeme říct, že „počítač je 

starý dva roky“. S využitím druhého stupně tohoto přídavného jména můžeme o jiné 

osobě nebo zvířeti říci, že je „o pět let starší, než já“. 

 Dochovaný z minulosti, existující v dávné době. Pod tímto významem rozumíme věci, 

které jsou starší, než pamatujeme. Například dílo Jiráska Staré pověsti české, Starý zákon 

z Bible, část Prahy zvaná Staré Město atp. 

 Dlouhým užíváním opotřebovaný, případně vyrobený před delší dobou. Přídavné 

jméno „starý“ v tomto významu označuje pokročilý stav věci, přeneseně i člověka. Delší 

dobu užívaný nábytek lze označit slovním spojením „starý nábytek“, obnošený svrchník 

výrazem „starý kabát“, pokud hovoříme o pečivu upečeném před několika dny, můžeme 

použít spojení „starý chléb.“ Pokud o člověku řekneme, že „patří do starého železa“, 

dáváme tím najevo, že je z našeho úhlu pohledu bezcenný a nepotřebný. 
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 Dnes už nepoužívaný, ale v dřívější době běžný. Jedná se zejména o použití 

v souvislosti s výrazy nehmotné povahy. Například slovní spojení „staré metody práce“ 

používáme pro označení pracovních postupů, které se aplikovaly v dřívějších dobách, a 

které jsou nahrazeny modernějšími procesy vyvinutými později. Slovní spojení „staré 

názory“ obdobně vyjadřuje formulované myšlenky, které jsou nyní na základě nových 

poznatků z jiných oborů determinovány jiným směrem. Pokud řekneme o člověku, že je 

„ze staré školy“, dáváme tím najevo, že si o něm myslíme, že je v některých pohledech 

na svět nebo jiných věcech konzervativní. 

 Časově předcházející. Pokud máme „staré telefonní číslo“, mluvíme o lince, kterou 

dotyčný používal před tím, než dostal nové telefonní číslo. Pokud mluvíme o „starém 

roce“, obecně se rozumíme, že máme na mysli rok právě končící, případně rok 

předcházející současnému. 

 Až dodnes trvající, z minulé doby. Spojením „starý přítel“ rozumíme člověka, se 

kterým se známe relativně dlouhou dobu, případně přítele, kterého jsme nějaký čas 

neviděli, aniž bychom se s ním rozešli ve zlém. Pokud řekneme, že si chceme „vyřídit 

staré účty“, znamená to, že chceme vyřešit neshody nebo nespravedlnost, která se nám 

stala před relativně dlouhou dobou. Rčením „stará láska nerezaví“ dáváme najevo, že 

milostná náklonnost z minulosti stále přetrvává. 

 Často opakovaný, známý dávno až notoricky. „Starý vtip“ je anekdota, kterou jsme 

slyšeli už mnohokrát. „Stará výmluva“ je výmluva, kterou jsme také už několikrát slyšeli 

nebo sami použili, navíc je poměrně neuvěřitelná. Slovním spojením „stará historie“ 

rozumíme příběh, který se již po několikáté opakuje, například milenci, kteří se už 

několikrát rozešli, jsou opět spolu. „Stará písnička“ nebo také „stará vesta“ jsou 

synonyma označující fakt, že se nejedná o nic nového. 

 Stejný jako dříve. Pokud mluvíme o „starém způsobu života“, hovoříme o způsobu, 

kterým lidé žijí stejně jako před lety. „Starý název stanice“ znamená stejný název stanice, 

který se používal v předchozích dobách – dá se tak například říci, že starý název stanice 

metra pražského metra Anděl je Moskevská. Pokud se o někom emotivně vyjádříme, že 

je „starý lhář“, znamená to, že se jedná o notorického podvodníka, případně člověka, 

který si neustále vymýšlí a je to o něm známo. Slovní spojení „je tady všechno při 

starém“ naznačuje, že v průběhu času nedošlo k žádné změně. Pokud shledáme, že se 

věci „vrací do starých kolejí“, dáváme najevo svůj názor na stav věcí, který se vrací do 

původního stavu. Pokud o člověku řekneme, že je „stará vojna“, mluvíme o zkušené 

osobě. „Starý kozák“ je pak analogicky zkušený, nebojácný a ostřílený člověk. 
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 Zesílení záporu. Pokud řekneme, že něco stojí „za starou bačkoru“ nebo také „za starou 

belu“, dáváme najevo, že podle našeho názoru nestojí daná věc za nic.120 

Pramen 

Podle slovníku současného české jazyka může být toto slovo druhu podstatné jméno 

použito během psaného nebo mluveného projevu až ve čtyřech různých významech: 

 Počátek vodního toku, podzemní voda vyvěrající na povrch. Pramen může být léčivý 

nebo také termální či sirný v případě podzemní vody, která vyvěrá na povrch. Pokud 

hovoříme o „pramenech Labe“, máme na mysli počátek vodního toku Labe. Slovní 

spojení „žába na prameni“ znamená, že se nějaká věc nedaří. „Být u pramene“ znamená 

pomyslně se nacházet u zdroje informací, mít hned něco k dispozici. 

 Původ, hlavní zdroj. Hovoříme-li o „pramenu zla“, případně o „pramenu radosti“, jedná 

se o původ těchto nehmotných věcí. Pokud použijeme slovní spojení „pramen poznání“ 

případně „pramen vzdělání“, jedná se o hlavní zdroj vědomostí. V případě, že něco máme 

„z dobrého pramene“, znamená to, že informace, které máme k dispozici, jsou zaručeně 

správné. 

 Materiál poskytující podklady pro bádání, případně další informace. V této 

souvislosti hovoříme o pramenech písemných, ústních či nepsaných, které jsou základem 

pro další výzkum. Pokud hovoříme o hmotných nebo obrazových pramenech, 

předkládáme je jako zdroj informací, ze kterého lze čerpat. 

 Tenká dlouhá složka, která se spojuje v protáhlý svazek. Hovoříme zde například o 

„pramenech vlasů“, tedy seskupeních jednotlivých vlasů, které dohromady tvoří pramen. 

Pokud mluvíme o „vánočce z několika pramenů“, máme na mysli dlouhé válečky těsta, 

které se společně zaplétají do vánočky. 

  

                                                
120 Slovník současné češtiny. V Brně: Lingea, 2011. ISBN 978-80-87471-27-2. 
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3.4. Odkrytí poselství sdělovaného logem a touhy, kterou 

zákazník a spotřebitel uspokojuje 

Barvy 

Zelená barva ve vizuální podobě značky Staropramen převažuje. Jejímu významu v 

různých oborech vědecké činnosti tedy z barev přiřazuji majoritní význam. Tato barva je 

symbolem plodnosti, případně také znovuzrození, obrození, obnovy či nového počátku, i 

duchovního, tedy nekonečného cyklu, a spojení s přírodou, potažmo lidské jednoty se zemí. 

Zelená je znakem ochrany dobrých věcí, stejně jako mládí a veselí, naděje, mírnosti a zdraví. Ve 

spojení se zlatou barvou symbolizuje laskavost a dobrotu. 

Zlatá barva se v logu symbolizuje blaženost, vznešenost a hojnost, ale také nevinnost, 

bezstarostnost, život bez bolesti a válek, nesmrtelnost, případně věčné mládí, a plodnost. 

Bílá barva vyplňuje menší plochy loga a dodává mu tak větší vzdušnosti a lehkosti. Je 

symbolem ochrany, varováním před katastrofou nebo špatnou zprávou. Dalšími poselstvími, 

která v sobě bílá barva ukrývá, jsou čistota, radost, spravedlnost, poznání a také právo. V 

kombinaci se zelenou barvou značí čest. 

Letopočet 1869 

Tento letopočet není v logu společnosti náhodou nebo dílem grafika. Jedná se o rok 

založení potažmo vzniku firmy. Jak už je v pivovarnickém průmyslu tradicí, rok založení se 

často ve vizuální identitě značky uvádí a vyzdvihuje. Jeho umístění do loga společnosti tedy není 

otázkou strategického rozhodnutí positioningu značky, jedná se více méně o nutnost spojenou s 

tradicí. K významu tohoto čísla tedy v průběhu určování archetypální identity, kterou logo 

vyzařuje, přihlížet nebudu. 

Tvar 

Majoritním prvkem současného loga, které společnost používá od roku 2012, je štít. Ten 

je symbolem Slunce a vegetativního období, také úrody, plodnosti a ochraně proti strádání. 

Znak kulaté pečeti je v logu značky umístěn nad vertikálním nápisem. V heraldice 

bychom řekli, že je klenotem erbu. Symbolizuje přísahu, která je svázána neporušitelností, a také 

tajemství. 
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Rostliny 

Malá kresba ječmene je ukryta v pečeti. Na první pohled zákazníka neupoutá, ale je 

důležitou součástí identity značky. Ječmen symbolizuje ochranu a dobré časy, pojí se také s 

úspěchem a zdravím, také s přátelstvím. 

Stejně jako ječmen, i chmel je v logu znázorněn jen okrajově a to jako malá kresba v 

pečeti. Chmel je hlavní přísadou při výrobě piva a je symbolem omlazujícího nápoje bohů. 

Chmel je také symbolem peněz a podnikatelského úspěchu. 

Staropramen 

Název vznikl spojením slova „starý” a slova „pramen”. Jedná se tedy o „starý pramen”. 

Slovo „starý” v názvu odkazuje k dobám minulým. Staropramen pochází z dob, kdy se pivo 

vařilo poctivým způsobem, podle starých receptů a postupů. Je znakem generacemi prověřeného 

způsobu výroby piva, který díky své kvalitě přetrval a je možné ho používat dodnes. 

„Pramen“ může značit jak původ nebo hlavní zdroj, tedy „pramen piva” v případě 

společnosti Staropramen, tak počátek. V tomto případě se jedná o počátek vaření piva tradičními 

způsoby, podle spojení se slovem „starý”.  
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4. Porovnání závěrů analýzy loga s teorií archetypů 

Převažující zelená barva ve vizuální identitě společnosti odkazuje k archetypu Tvůrce. 

Ten je charakteristický právě svojí schopností stvořit věci, které pomáhají ostatním, a to i 

pomocí plození nebo obrody. Tvůrce je jedním z archetypů, které se snaží „dát světu řád“. Jeho 

prostředkem, jak toho dosáhnout, je nasycení lidstva a uvedení do stavu hojnosti. Tvůrce touží 

po stabilitě a spojení lidských bytostí s přírodou je způsob, jak ho dosáhnout. Laskavost a 

dobrota vycházející ze spojení se zlatou barvou je typická pro zástupce archetypu Tvůrce, který 

se nesnaží svými vynálezy prospět jen sobě, ale vše, co dělá, dělá především pro společnost. 

Hlavním prvkem nové podoby loga společnosti Staropramen je štít, typický prvek ochrany. 

Z toho bych mohla usoudit, že se jedná o symbol archetypu Vládce, ale to by bylo unáhlené. 

Zelený štít v sobě totiž nese symboliku jiného archetypu toužícího po stabilitě, dát světu řád. 

Jedná se o archetyp Tvůrce a jeho schopnost ochraňovat společnost proti strádání, zástupce 

plodných období a úrody. Stejně tak ječmen je symbolem ochrany a dobrých časů, které jsou 

typické pro úspěšný a kladný archetyp Tvůrce, který se pomocí tvorby snaží dát světu řád. 

K tomuto archetypu odkazuje také význam slova „pramen“, který může být znamením počátku, 

zrození, případně také energie, která prýští ze země a pomáhá zavlažovat její plody. 

Spojení zlaté a zelené nemá na první pohled mnoho společného, protože symbolika zlaté 

barvy jasně odkazuje k Neviňátku, které ve své touze po nezávislosti tvoří jeden z protipólů 

Tvůrce. Hlubší symbolika obou barev má k sobě ale velmi blízko. Význam zlaté barvy naznačuje 

snahu o dostatek, v důsledku kterého následuje blaženost a bezstarostnost, ale nečiní tak pomocí 

tvoření na jednom místě. Zlatá barva v těchto souvislostech vede k archetypu Hrdina. Jeho 

touhou je „zanechat ve světě stopu“, touží tedy po mistrovství. Hrdina se snaží vybojovat svět 

lepší, bez válek a utrpení, ale ne pro sebe, nýbrž pro společnost, což ho činí vznešeným a v mysli 

společnosti také nesmrtelným. Kladný Hrdina je čistý, nepodvádí, nedělá naschvály, je nevinný. 

Také symbol pečeti odkazuje k tomuto archetypu, který je v této souvislosti skvěle znázorněn 

v pohádkách. Hrdinu často váže neporušitelná přísaha, která ho žene kupředu a motivuje ho, aby 

svoji cestu dokončil a úkol splnil. 

Také bílá barva odkazuje k touze uspořádat svět, tedy touze po stabilitě. Archetyp Vládce 

usiluje o zlepšení prostředí, kde se nyní nachází. Dobrý Vládce ochraňuje svoje poddané, dokáže 

je spravedlivě rozsoudit, neboť je moudrý a čestný. Společnosti, která žije v jeho království, 

přináší radost. Symbolika chmele také odkazuje k archetypu Vládce, který se pomocí hojnosti a 

dostatku snaží zabezpečit své poddané, tedy společnost, ve které se nachází. Vzhledem 
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k minoritnímu zastoupení bílé barvy ve vizuální identitě značky se však archetyp Vládce jeví 

jako nepravděpodobný. 

Slovo „starý“ v názvu značky odkazuje k archetypu Jeden z nás. To je ten, koho má 

každý, kdo vyrůstal v určitém kulturním prostředí, kdesi hluboko v sobě. Je to národní identita, 

která nám říká, kam patříme. Jeden z nás je ten, který ví, jak se věci dříve dělaly, a vždy je tu 

proto, aby nám s nimi pomohl. Jeho postup je prověřený generacemi „Jedněch z nás“. Pokud je 

slovo „starý“ ve spojení se slovem „pramen“ jako v případě této značky, také odkazuje 

k minulým dobám a archetypu Jeden z nás, který byl už na počátku výroby piva a dokáže 

kontrolovat jeho kvalitu. Jeden z nás totiž ví, jak se pivo správně vaří. 
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5. Závěr 

Celková vizuální identita společnosti se na první pohled jeví jako nejednotná. 

Spotřebitele může zmást příliš mnohou znaků, které se ve své podstatě významově rozcházejí, u 

jedné značky. K tomu může přispívat také fakt, že společnost Staropramen, potažmo produktová 

řada této konkrétní značky, nepoužívá jako součást své vizuální identity jednotný slogan. 

Sloganem jsou totiž doprovázeny jednotlivé kampaně, ne však korporátní identita jako je to 

například v případě Nike a sloganu „just do it“ nebo z českého prostředí Fernet Stock: 

„výjimečně hořký, výjimečně dobrý“. 

Pokud se však na vizuální identitu Staropramenu podíváme z jiného úhlu pohledu, 

zjistíme, že všechny znaky, které jsou v logu obsaženy, mohou být ve své podstatě částečně 

tvárné. Jejich směrování lze tedy do jisté míry přizpůsobit a do budoucna sjednotit. Vzpomeňme 

si na příběh O Popelce, který je možné vyprávět z pohledu Hrdiny – prince i z pohledu 

Neviňátka – popelky. A stejně tak můžeme dát například zlaté barvě rysy Hrdiny, nebo rysy 

Neviňátka, podle toho, kterým směrem chceme značku vést. Zdůraznění konkrétních vlastností 

daného prvku je pak primárně záležitostí propojení barvy a tvaru, sekundárně se jedná o správné 

nastavení konkrétní komunikační kampaně společnosti, která je nejen jednotná s vizuální 

identitou, ale obsahuje další znaky, které archetypální identitu značky podpoří. 

Na základě analýzy vizuální identity společnosti, kterou jsem uváděla v kapitole 3.2 a 

3.3, a následného porovnání výsledků této analýzy s teoretickými podklady, které je uvedeno 

v kapitole 4, mohu jednoznačně prohlásit, že logo a název značky Staropramen v sobě nese 

nepřehlédnutelné prvky skupiny archetypů, které touží dát světu řád. Nejvýraznějším z nich je 

archetyp Tvůrce, který se projevuje skrz barevnou kombinaci loga, název společnosti a znak 

štítu, jež zabírá nezanedbatelnou plochu. Archetyp Tvůrce je ten, který rozdmýchává 

konkurenční oheň na trhu novými vylepšeními, neustále vyvíjí nové produkty. Kromě silné 

vizuální podpory v identitě firmy popsané výše, se k archetypu Tvůrce přikláním také z důvodu 

postavení na trhu. Staropramen je v České republice v současné době druhým největším 

výrobcem piva a do vývoje nových produktů investuje nemalé peníze, stejně jako do jejich 

uvedení na trh. Zahájením výroby a prodeje produktu Staropramen Cool se této společnosti 

v podstatě podařilo vytvořit nový trh s pivními speciály. Konkrétně se jednalo o beermix, tedy 

směs piva s ovocnou šťávou, která byla dobře známá na zahraničních trzích, ale v českém 

prostředí s dlouholetou tradicí piv plné chuti, byla vysmívaná. Jen Tvůrce, který svým 
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vynálezům důvěřuje, je schopen takto úspěšného vstupu na trh s produktem, vůči kterému jsou 

spotřebitelé už předem negativně naladěni. 

Dalším důležitým aspektem archetypu Tvůrce je přístup k produktové řadě, který není 

omezen předsudky. Produktová řada značky Staropramen je velmi široká a její složení odpovídá 

Tvůrcovu uvažování: nic není nemožné. V současné době čítá portfolio společnosti šestnáct 

produktů značky Staropramen rozdělených do třech segmentů. Jsou to jednak piva, která bychom 

mohli považovat za tradiční, vařená na základě původní receptury. Mezi nimi má spotřebitel na 

výběr z osmi produktů. Kromě klasického spotřebního rozhodnutí, kdy si zákazník vybírá pivo 

lišící se délkou kvašení a tím pádem i stupněm, si může objednat i tmavé, polotmavé, 

nefiltrované, nealkoholické nebo pivo pro diabetiky. Dále jsou to zmiňované beermixy 

s podznačkou Cool se čtyřmi příchutěmi a jednou nealkoholickou variantou. Třetí segment je 

nový a jedná se o obzvláště inovativní počin: před třemi lety uvedená podznačka Sládkova 

limonáda. Přírodní limonáda vařená ze sladu, která vypadá jako pivo, je produkt, který si na trhu 

přály děti. 

V produktových inovacích nalézáme také stopu archetypu Jeden z nás. Projevuje se 

sklonem vyrábět produkty na přírodní bázi a tradičními postupy. Jeden z nás je se svými 

vlastnostmi pro pivní segment typický, jedná se o značku, která se se spotřebitelem raduje při 

vítězstvích, například když skóruje oblíbený sportovní tým, ale je mu také společníkem pro 

běžný páteční večer. Staropramen je také znám svým silným postavením na trhu tvořeném 

hudebními a sportovními akcemi, ať už se jedná o letní nebo zimní události. Jeden z nás je ten, 

kdo spotřebitele při těchto příležitostech doprovází.  

Bílá barva, která vyzařuje aspekty archetypu Vládce, a zlatá barva sama o sobě, bez 

kombinace se zelenou, se ve vizuální identitě společnosti objevují jen minimálně. Na základě 

provedené analýzy usuzuji, že Staropramen by měl v rámci příštího rebrandingu odstranit 

z vizuální identity matoucí prvky. Budoucí komunikace společnosti by bylo vhodné vést 

směrem, který by zdůrazňoval rysy archetypu Tvůrce, případně při drobných úpravách vizuální 

podoby, archetypu Jeden z nás. 

Během zpracování své diplomové práce na Vysoké škole ekonomické jsem došla 

k závěru, že v kampani připravené pro oslavy 145. výročí založení firmy, kterou Staropramen 

realizoval v roce 2014, komunikuje převážně v souladu s archetypem Jeden z nás s prvky 

archetypu Tvůrce. 
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Z provedených výzkumů usuzuji, že vizuální identita společnosti Staropramen a její 

komunikace jsou nejednotné. Z pozice majitele by jistě stálo za to zvážit, zda komunikaci sladí 

v duchu archetypu Jeden z nás, která je v odvětví pivního průmyslu velmi rozšířená, nebo 

Tvůrce, který pro toto odvětví typický není, ale jádro Staropramenu takové je. Oba zmiňované 

archetypy se nacházejí na vedlejších osách: Tvůrce reprezentuje touhu po stabilitě, Jeden z nás 

po sounáležitosti. Tyto touhy se zcela nevylučují a v některých případech se mohou i doplňovat, 

ale při použití této kombinace může v budoucnu nastat problém s nalezením hlubokého příběhu, 

v duchu kterého Staropramen povede svoji komunikaci se spotřebiteli, a tím pádem ke zmatení 

vedoucímu k neefektivitě kampaní a ke ztrátě loajality. 

Realizované výzkumy ukázaly, že drobné změny ve vizuální identitě společnosti, která 

může být v současnosti matoucí, a rozsáhlejší změny ve stylu komunikace společnosti, jsou 

žádoucí.  
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6. Summary 

The overall visual identity of the company appears to be inconsistent. Consumers may be 

confused of too many characters connected with one brand. This may also contribute to the fact 

that the company Staropramen use slogans just for communication campaigns. 

But I found all characters that are contained in the logo may have two different meanings. We 

can give the example of Hero gold features, or features Innocents, depending on which direction 

we want to keep the brand. Highlighting the particular characteristics of the element is a matter 

of linking colour and shape and it is the correct setting of specific communication campaign. 

On the basis of analysis of the visual identity of the I can say that the logo and brand name 

Staropramen seems to be of archetypes that desire to rule the world. The most significant of 

these is the archetype of the Creator, which is manifested through the colour combination of the 

logo, company name and emblem shield. Creator archetype is the one constantly developing new 

products. Staropramen in the Czech Republic is currently the second largest producer of beer and 

invests a lot of money into development of new products. Only the Creator who trusts his 

inventions, is able to successfully enter the market with a product against which consumers are 

already pre-tuned negatively, as Staropramen Cool was. 

Staropramen brand product line is very broad and its composition corresponds to the Creators 

thinking: nothing is impossible. It currently has fifteen products with Staropramen brand divided 

into three segments. In addition to the classic consumer decisions, you can order a dark, semi-

dark, unfiltered, or non-alcoholic beer for diabetics. Other part are beermixes named Cool. The 

third segment is Sládkova lemonade. Natural soda brewed from malt, which looks like a beer, a 

product that children want. 

One of Us archetype wants to produce products based on natural and traditional methods. One of 

us is typical beer archetype. Staropramen is also known for its strong market position on the 

festival environment. One of us is that one who accompanies consumers on these occasions. 

White colour and gold, without combination with green, not appear in the visual identity of the 

company at all. Based on the analysis, I think Staropramen should within the next rebranding 

eliminate the confusing visual identity elements. Future communications of this company would 

be led in a direction that would highlight the features of the Creator archetype. 
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In my thesis at the University of Economics, I concluded that the campaign prepared for the 

celebration of the 145th anniversary of the company, communicates largely in line with the One 

of us archetype with the elements of the Creator archetype. 

Nowadays, visual identity of Staropramen company and its communication are disunited. 

Owners shall choose between Everyman and Creator communication style. Without any change 

it will miss strong story in the future, which leads to confuse, loose of loyalty and inefficiency.  

Research I did for both thesis showed the need of small changes in visual identity of 

Staropramen company. Currently it could be confusing. Huge changes in its communication 

style are more than needed.   
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