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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce Multiple Brand Celebrity Endorsement: Případová studie 

David Beckham se zabývá problematikou vícečetné podpory značek jednou celebritou. 

Pro správné zasazení této problematiky do širšího kontextu marketingové komunikace 

se nejdříve zabývá oblastí celebrity endorsementu jako takového, definuje pojem 

celebrita a představuje možné způsoby spolupráce celebrity a značky. Dále jmenuje 

důvody a rizika takovéto spolupráce, zabývá se efektivitou celebrity endorsementu a 

představuje teorie výb ru vhodné celebrity pro marketingovou komunikaci značek. 

Nakonec definuje samotný pojem multiple brand celebrity endorsement a shrnuje 

výsledky výzkumů zabývajících se tímto fenoménem. 

Praktická část práce představuje problematiku multiple brand celebrity 

endorsementu na příkladu jednoho z nejznám jších fotbalistů, Davida Beckhama, a jeho 

spolupracích se značkami. Vysv tluje jeho osobní i profesní zázemí a atraktivitu pro 

značky a analyzuje jeho spolupráce se značkami v letech 2006–2016. Součástí práce je i 

dotazníkové šetření, jehož tématem je vnímání osobnosti Davida Beckhama ve 

spojitosti s jeho angažováním se jako tváře značek, jako je např. Adidas, Pepsi, H&M 

nebo Armani.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Bachelor’s Thesis on the topic of Multiple Brand Celebrity Endorsement: 

David Beckham Case Study focuses primarily on the issue of multiple endorsement of a 

number of brands by one celebrity. To be able to put this topic into perspective does this 

thesis begin with a description of celebrity endorsement as itself, defines ‘celebrity’, and 

also introduces various approaches towards cooperation of a celebrity and a brand in 

general. Consequently, reasons for and risks of such cooperation are listed, effectivity of 

celebrity endorsement is studied, and theories of how to choose the right celebrity are 

presented. Finally, the term ‘multiple brand celebrity endorsement’ is defined and 

outcomes of various research conducted by 3rd parties, which is related to this 

phenomenon, is summarized.  

The practical section of this thesis applies the concept of multiple brand 

celebrity endorsement on one of the best known football players of today, David 

Beckham, and on his brand cooperations.  The personal and professional background, as 

well as the main attributes of David Beckham are described. Consequently, the reasons 

why cooperation with him is attractive for brands is depicted and, furthermore, such 

cooperations in a ten-year time-frame (2006-2016) will be analyzed. A part of this thesis 

is also a questionnaire survey, a primary focus of which is the perception of David 

Beckham as a personality in connection with his activities as a brand ambassador for 

brands such as are e.g. Adidas, Pepsi, H&M, or Armani. 
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Úvod 

 Využívání celebrit v rámci propagace značky je nedílnou součástí moderní 

marketingové komunikace. Tato oblast se nazývá celebrity marketing nebo také 

celebrity endorsement a popisuje spolupráci mezi značkami a celebritami, p i které 

celebrity používají svoji slávu k propagaci značky. Celebrity jsou považovány za 

vhodné ambasadory značek, jelikož mimo jiné p irozeně poutají pozornost, umožňují 

zákazníkům se snadněji ztotožnit se značkou a také si její komunikaci lépe zapamatovat. 

Nejen tyto důvody využívání celebrit v marketingové komunikaci, ale i jejich rizika 

budou popsány v teoretické části práce, která bude také obsahovat obecný úvod do 

tematiky celebrity endorsementu, definici pojmu celebrita a nastínění efektivity 

využívání celebrit k propagaci značky. Dále budou p edstaveny teorie výběru vhodné 

celebrity pro marketingovou komunikaci značek, jelikož právě tento proces je stěžejním 

bodem p ípravy kampaně s celebritou.  

 Po uvedení do tématu celebrity endorsementu bude následovat definice pojmu 

multiple brand celebrity endorsement, pro který nyní neexistuje český ekvivalent. Tento 

pojem popisuje jev, p i kterém jedna celebrita propůjčuje tvá  více značkám současně  

a bývá jmenován jako jedno z rizik celebrity endorsementu, zejména kvůli ztrátě 

důvěryhodnosti takovéto celebrity. Tato kapitola poskytne p ehled výsledků výzkumů 

zabývajících se tímto fenoménem. O dané problematice nebyla doposud zpracována 

žádná česká odborná literatura, proto jsou veškeré zdroje, ze kterých je vycházeno, 

cizojazyčné. Tato práce je první, která se snaží o širší zkoumání tohoto jevu v češtině.   

 V praktické části bakalá ské práce bude fenomén multiple brand celebrity 

endorsementu ilustrován na p íkladu známého fotbalisty Davida Beckhama, kterého 

jeho p íjmy z reklamy adí mezi nejlépe placené celebrity. Objektem zájmu praktické 

části bude jeho atraktivita pro značky a analýza spoluprací se značkami v letech  

2006–2016. V této části se práce odchýlí od teze, jelikož místo původně plánované 

deskriptivní analýzy vybraných Beckhamových spoluprací se značkami bude provedena 

komparace všech kampaní na základě vybraných parametrů. Důvodem pro toto 

odchýlení je velké množství těchto spoluprací. Pohled na ně jako na celek by mohl mít 

větší p ínos pro komplexnější pochopení vztahu mezi jednotlivými spolupracemi se 

značkami. Další oblastí zájmu bude v rámci aplikace teoretických poznatků snaha o 

odpověď na otázku, zda je David Beckham i p es všechna rizika spojená s multiple 

brand celebrity endorsementem vhodným jako tvá  značek. 
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1. Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalá ské práce je poprvé definovat pojem multiple brand 

celebrity endorsement v češtině a p edstavit výsledky zahraničních výzkumů, které se 

tímto novým fenoménem zabývají. V rámci ukotvení tohoto pojmu v širším kontextu 

oboru marketingové komunikace dojde k hlubšímu prozkoumání oblasti celebrity 

endorsementu, včetně definování multiple brand celebrity endorsementu jako jednoho  

z rizik využívání celebrit v rámci propagace značky. 

Jako názorný p íklad multiple brand celebrity endorsementu v praxi této práci 

poslouží analýza spolupráce Davida Beckhama se značkami v letech 2006–2016, jejíž 

cílem bude odpovědět na otázku, proč je i p es ší i portfolia podpo ených značek  

a s ní spojenými riziky stále tak oblíbený jako tvá  značek. V návaznosti na analýzu 

bude provedeno dotazníkové šet ení.  

Hlavními výzkumnými otázkami jsou:  

a) Je celebrita vnímána negativně, pokud má zákazník dojem, že podporuje p íliš 

mnoho značek?  

b) Je David Beckham i p es všechna rizika spojená s multiple brand celebrity 

endorsementem vhodným jako tvá  značek? 
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2. Celebrity Brand Endorsement  

2.1 Distinkce pojmů celebrity marketing a celebrity endorsement   

 V českém jazyce se témě  výlučně používá pojem celebrity marketing a je 

definován jako „využívání celebrit k podpo e značky či v reklamní kampani”, (Halada, 

2015, s. 27). V anglicky mluvícím prost edí je běžnější odborný termín celebrity 

endorsement (v p ekladu souhlas, potvrzení, podpora) či celebrity branding. Celebrity 

endorsement je definován jako „druh reklamní kampaně obsahující známou osobnost, 

která používá svoji slávu k propagaci produktu nebo služby1“, (Lee, 2016).  

Podle Scotta Dacka, autora knihy The Advanced Dictionary of Marketing (2008, 

s. 82–Ř3), se termín celebrity endorsement stal díky svému častému používání 

rozší enějším než jeho původně nad azený výraz, celebrity marketing, a zastínil tak jeho 

další nástroje, jako je nap . celebrita jako mluvčí značky. Celebrity endorsement se 

postupem času stal nad azeným výrazem pro veškeré aktivity celebrit v marketingové 

komunikaci a nahradil výraz celebrity marketing v odborném anglickém jazyce. 

Význam termínů celebrity marketing a celebrity endorsement je tedy synonymní. 

Vzhledem k názvu práce a jejímu dalšímu zamě ení bude používán termín celebrity 

endorsement. 

  

2.2 Brand  

 Kotler (2003, s. 3ř6) definuje obchodní značku, tedy tzv. brand, jako „jméno, 

slovní spojení, znak, symbol, obraz, p ípadně kombinaci všech uvedených prvků,” za 

její funkce p itom považuje „identifikaci výrobků a služeb dané firmy a diferenciaci, 

tedy odlišení od konkurenčních firem”. 

 Jiní auto i se dívají na značku ze širšího kontextu, nap . de Chernatony a Riley 

(1řřŘ) vidí brand jako hlubší problematiku p esahující pouhé vlastnické jméno. Brand 

je podle nich komplexní koncept, který je utvá ený dvěma složkami, a to  hmotnou 

(nap . logo) a nehmotnou složkou (nap . emocionální vazba). Americký profesor  

a odborník na budování značky, David Aaker (1řř6), se domnívá, že brand je natolik 
                                                           
1
 P eloženo z: „A form of brand or advertising campaign that involves a well known person using their 

fame to help promote a product or service.“ 
2
 P eloženo z: „A famous person, especially in entertainment or sport.“ 

3
 P eloženo z: „A celebrity is a person whose name has a attention-getting, interest rivetting, and profit-
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široký pojem, že nemůže být zaměňován za logo, a považován tak za pouhý odlišovací 

prvek. Brand a jeho hodnota spočívají podle Aakera nap . v loajalitě zákazníka, 

asociacích, které si zákazník vytvá í či ve vnímané kvalitě značky. V anglické odborné 

literatu e zast ešuje pojem brand jak český výraz značka, tak i brand, který se nyní 

počeštěně využívá pro hlubší emoční vztah ke značce a asociace s ní spojované. 

Vzhledem k tomu, že pojem brand není v českém akademickém prost edí stále striktně 

definován, bude v této práci využíván pojem značka. Důvodem pro p iklonění se  

k tomuto výrazu je, aby p i pozdější možné alteraci významu slova brand v průběhu 

jeho definování v českém jazyce nedošlo k posunutí významu této práce. 

  

2.3 Celebrita 

 Pro pochopení celebrity endorsementu je nutné nejd íve definovat celebritu  

a zdůvodnit, proč se známé tvá e používají p i propagaci značky.        

Slovo celebrita pochází z latinského celebritas (oslavování, slavnost; proslulost, 

sláva), (Kábrt, 1řř1). Označuje osobu, která se za různých okolností zasloužila 

pozornost lidí a médií, a stala se tak známou. V Oxfordském slovníky angličtiny 

definuje Stevenson (2010, s. 27ř) celebritu jako „slavnou osobu, p edevším ze 

zábavního průmyslu či sportu2“. Z hlediska této práce je nejvíce relevantní definice 

autorů Reina, Kotlera a Stollera (1řř7, s. 15), jelikož jejím obsahem je marketingový 

potenciál celebrit. Podle této definice je celebrita „osoba, jejíž jméno poutá pozornost, 

vzbuzuje zájem a má ziskovou hodnotu3“. 

Fenomén celebrity může být chápán různými způsoby a byl definován mnoha 

teoretiky z různých pohledů. Australský profesor kulturních studií Greame Turner 

(2004, s. 4) poukazuje na rozdílnost těchto úhlů pohledu ve své knize Understanding 

Celebrity. Turner rozdělil názory na celebrity do t í skupin. První skupinu tvo í 

intelektuálové a seriózní noviná i, kte í považují moderní celebrity za p íznak poklesu 

kultury up ednostňující všechno chvilkové, senzační a vizuální nad dlouhodobým, 

psaným a racionálním. 

Druhá skupina se skládá z lidí zainteresovaných v tzv. celebritním průmyslu; 

jsou to buď jeho konzumenti nebo do něj investují. Tito lidé mají tendence celebrity 
                                                           
2
 P eloženo z: „A famous person, especially in entertainment or sport.“ 

3
 P eloženo z: „A celebrity is a person whose name has a attention-getting, interest rivetting, and profit-

generating value.“ 
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obhajovat a zdůrazňovat smysl tohoto průmyslu. Odůvodňují to tím, že tento průmysl 

dává šanci mimo ádným a charismatickým jedincům, kte í by nikdy neprorazili bez 

hledačů talentu. 

T etí pohled podle Turnera nabízí akademická literatura, p edevším z oborů 

mediálních a kulturních studií, jež se soust edí na celebrity p edevším jako na produkt 

několika kulturních a ekonomických procesů. Podle této skupiny se celebrity pomocí 

propagace a reklamy stávají komoditami, které jsou určeny ve ejnosti ke konzumaci. 

Nejdůležitějším účastníkem tohoto procesu jsou média, skrze která se celebrita dostává 

ke svým fanouškům. 

Kritik masových médii Daniel Boorstin definoval celebritu ve své knize The 

Image: A Guide to Pseudo-events in America (1961)  jako osobu „známou pro svou 

známost”. Tento kritický pohled však nenabízí náhled na pozitivní vnímání funkce 

celebrity. Nap íklad americký sociolog Chris Rojek (2012, s. 121) uznává, že v moderní 

sekulární společnosti západního světa nahrazují některé celebrity postavy svatých. 

Kultura celebrit může být do jisté míry považována za náhradu organizovaného 

náboženství. Rojek podotýká, že sice celebrity nesplňují podobnost s náboženskými 

figurami ve všech aspektech, kup . nejsou chápáni jako proroci či nevykonávají 

zázraky, avšak jsou postavami, ke kterým se fanoušci obrací pro inspiraci, sílu či 

útěchu. 

Mezi celebritami a publikem tak dochází k vytvo ení specifické interakce, která 

může p ejít až do tzv. parasociálních vztahů; ty jsou definovány jako „vztahy, které 

diváci fiktivně prožívají s mediálně známými osobnostmi”, (Rubin, McHugh, 1řŘ7; 

Giles 2001 in DeVito, 200Ř, s. 20ř). Někte í auto i se domnívají, že právě parasociální 

interakce jsou jádrem celebritní kultury. Podle Turnera (2004) je tento proces zap íčiněn 

odklonem od rodiny a p átel, kte í jsou substituováni celebritami. Ty nahrazují funkce 

primárních vztahů v rodině a sociálních skupinách, čímž se podílí na rozvoji jednotlivce 

a jeho charakteru. Být dobrým nebo špatným vzorem chování je tedy jedna  

z pozitivních sociálních funkcí celebrit. 

Stejně jako o definici celebrit a jejich funkcí v moderní společnosti se teoretici 

snaží o kategorizaci celebrit. Akademicky nejuznávanějším rozdělením se jeví t ídění 

podle Rojeka (2012, VII), a to na celebrity, jejichž status je: (a) p ipsaný (ascribed), (b) 

dosažený (achieved), nebo (c) p isouzený (attributed). P ipsaný status celebrity získá 

osoba pomocí pokrevního pouta k celebritě nebo manželstvím s touto celebritou (nap . 

dědička podílu hotelového impéria, Paris Hilton). Celebrita s dosaženým statusem je 
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slavná díky vlastním činům (nap . oscarová herečka Meryl Streep). Poslední 

definovaný, tedy p isouzený status celebrity, získávají jedinci čistě proto, že jsou  

v určitou dobu zajímaví pro média (nap . rodina Kardashianových). 

 

2.3.1 Sportovní celebrita 

Za celebrity s dosaženým statusem se dají považovat sportovci. Někte í auto i 

dokonce považují sportovní celebrity za samostatnou skupinu celebrit. Giles (2000,  

s. 107) nap . tvrdí, že sport je jednou z mála oblastí ve ejného života, která je 

meritokratická v tom, že sportovní hvězdy mohou dokázat, že jsou nejlepší. Proto může 

být jejich společenská význačnost považována za zaslouženou. Turner (2004, s. 14) 

však argumentuje, že ačkoliv se u celebrit jejich sláva prvotně jeví jako zasloužená, 

pokud se z nich stanou celebrity, není už hlavním motivem médií informovat o jejich 

sportovních úspěších, ale p edevším o  jejich osobním životě. Podle Turnera je to právě 

tehdy, kdy se ve ejná osoba stává celebritou – média začne zajímat jejich soukromý 

život místo reportování o jejich ve ejné roli.  

 Australský profesor sociologie a autor titulu Sport Star, Barry Smart (2005, s. 1), 

se domnívá, že sport je srdcem současné kultury, považuje ho proto za aktivitu, jejíž 

popularita p ekračuje všechny hranice. Ti nejúspěšnější sportovci jsou hrdinové na 

národní, ale i celosvětové úrovni. Tyto atributy dávají sportovcům p edpoklady být  

i úspěšnými tzv. endorsery (v p ekladu podporovateli) využívanými v marketingové 

komunikaci. 

 

2.4 Důvody využívání celebrit v marketingové komunikaci 

Britský marketér a autor jedné z nejcitovanějších knih o celebrity endorsementu 

Celebrity Sells,  Hamish Pringle (2004, s. 49–50), jmenuje t i makrofaktory, které 

vytvá í ideální prost edí pro využívání celebrit v marketingové komunikaci.  

Prvním z faktorů je zvyšující se potenciál interakce mezi značkami a jejich 

zákazníky. Podle Pringla je budoucnost marketingové komunikace v odezvě značky 

(brand response), což je druh komunikace, která kombinuje jak dlouhodobé 

komunikační aktivity spojené s budováním značky, tak krátkodobé snahy o vyšší 

prodeje (nap . slevové akce) pomocí dvousměrné komunikace. Pringle na začátku 
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nového tisíciletí správně p edpovídal, že digitální komunikace vytvo í mnohem 

komplexnější prost edí a napomůže vzniku nových a čím dál tím sofistikovanějších 

možností interaktivity mezi značkou a zákazníkem. 

 Druhý makrofaktor nazývá Pringle obdobím souhlasu (era of consent). 

P edpovídá, že zákazníci budou mít čím dál větší kontrolu nad tím, jakou 

marketingovou komunikaci budou p ijímat. Podle Pringela je člověk vystaven až pěti 

tisícům komunikačních kampaní značek denně, p ičemž značnou část vnímá 

podvědomě a vědomě konzumuje jen to, co chce. Značky tak můžou se zákazníky 

komunikovat pouze tehdy, pokud k tomu zákazníci svolí, proto se musí snažit být 

dostatečně atraktivní a důvěryhodné. 

 T etím makrofaktorem je fenomén fragmentace médií a reklamní p ehlcenost. 

Tyto skutečnosti vytvá í tzv. reklamní slepotu, která ztěžuje značkám získání 

zákazníkovy pozornosti. 

Současná situace potvrzuje to, co Pringle p edpověděl, a ještě více racionalizuje 

využití celebrit v marketingové komunikaci. Vhodná celebrita by měla být 

prost edníkem mezi značkou a zákazníkem, měla by být důvodem, proč zákazník p ijme 

marketingovou komunikaci značky a také působit jako p irozený objekt zákazníkovy 

pozornosti. Dnešní doba digitální komunikace je pro interakci mezi zákazníky  

a značkou ideálním p edpokladem a sociální sítě pak ideálním prost edkem 

komunikace. Právě celebrity se proto jeví jako vhodný komunikační nástroj, jelikož 

jejich osobní sociální sítě dobrovolně sledují velké počty jejich fanoušků a potenciálních 

zákazníků, a tak je nejjednodušeji p ekonána bariéra mezi značkou a zákazníkem. 

Asociace, kterou si zákazník vytvo í, pomůže značce i p i komunikaci skrze jiné kanály, 

jako je nap . televizní reklama či outdoor reklama. Celebrita se díky tomu stává 

spojujícím prvkem kampaně probíhající na více platformách současně. Další výhodou 

sociálních sítí jako je Facebook, Twitter či Instagram je skutečnost, že celebrity mají 

absolutní kontrolu nad obsahem, slouží samy sobě jako média, a proto jejich 

komunikace působí autenticky. Mezinárodní celebrity také pomáhají bo it kulturní 

bariéry a mohou pomoci prorazit značce na nových trzích (Ilicic & Webster, 2011). 

Kanadský kulturní antropolog, Grant McCracken (1řŘř), vidí důvod používání 

celebrit kromě toho, že mají obrovský mediální prostor, také v jejich schopnosti 

p enášet určitý význam. McCracken chápe význam jako něco stálého ve světě tvo eném 

kulturou. Celebrity jsou podle něj nesrovnatelně lepšími endorsery než bezejmenní 

modelové proto, že p idávají novou hodnotu zprávě pomocí všech významů, které nosí. 
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Je to nap íklad jejich osobnost, životní styl, role ve společnosti, minulost nebo osobní 

život.   

 

2.4.1 Způsoby využití celebrit v marketingové komunikaci 

Existuje několik způsobů, jak efektivně využít celebrity endorsementu. Erdogan 

(1řřř, s. 2ř3) rozděluje aktivity celebrit v rámci marketingové komunikace na  

a) mluvčí (spokesperson), b) účinkování v reklamě (actor), c) vyjád ení podpory 

(endorsement) a d) poskytnutí svědectví (testimonial). Pringle (2004, s. 10ř) vytvo il 

podobných kategorií šest. Jedná se o použití ve formě:  

 celebrity jako zákazníka (celebrita je v ideálním p ípadě zákazníkem značky 

již p ed navázáním spolupráce); 

 celebrity jako product placementu (podobné jako zákazník, ale jde více o 

spolupráci dvou rovnocenných partnerů, celebrita používá značku/produkt 

jako vyjád ení sebe sama; může vznikat samovolně); 

 svědectví (pozitivní doporučení celebrity); 

 celebrity jako majitele (celebrity vytvá ejí své vlastní značky v různých 

odvětvích); 

 celebrity jako zaměstnance (celebrita, v praxi nejčastěji nap . módní 

návrhá , vytvá í kolekce pro jinou značku než svoji vlastní); 

 sponzoring (nejčastěji používaný ve spolupráci se sportovci a jejich týmy). 

 

2.5 Rizika používání celebrit v marketingové komunikaci 

 K využívání celebrity endorsementu se samoz ejmě váží i rizika. Dvě veliké 

skupiny hrozeb tvo í zastínění produktu/značky celebritou (overshadowing) a tzv.  

over-endorsement, tedy situace, kdy jedna celebrita propůjčí svou osobnost a tvá  

velkému počtu různých značek (Fang & Jiang, 2015). 

        K zastínění produktu či značky celebritou může docházet čistě z p irozené 

vlastnosti celebrit poutat pozornost. Hrozbou tedy je, že se zákazník bude soust edit 

pouze na p ítomnost celebrity v reklamě, ale už ne na podporovanou značku. Tento 

fenomén se nazývá upí í efekt (the vampire effect), (Evans, 1řŘŘ). Aby se značka 
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vyvarovala tohoto rizika, měla by brát v potaz Cooperovu  radu (1984, in Erdogan 1999, 

str. 2ř6) „produkt, ne celebrita, musí být hvězda4“. 

K dalším rizikům této skupiny pat í skandály celebrit, které mohou mít negativní 

vliv na značku, se kterou spolupracují. Může se jednat o problémy v osobním či 

pracovním životě celebrit, které jsou posléze probírány v médiích. P íkladem může být 

aféra jednoho z nejlépe placených sportovců, amerického golfisty Tigera Woodse, který 

po odhalení několikanásobné nevěry v roce 200ř p išel o velkou část smluv se 

sponzory. Aféra měla dopad i na akcie podporovaných značek, mezi které pat ily nap . 

Nike, Gillette, Gatorade nebo AT&T. Podle výzkumu Kalifornské univerzity (Knittel & 

Stango, 2012) p išli akcioná i jmenovaných společností celkově o 5 až 12 miliard 

dolarů.   

Skandál může způsobit i neloajalita celebrity k podpo ené značce. Do této 

situace se dostal nap íklad hokejista Jaromír Jágr, který je pro český trh tvá í značky 

mobilních telefonů Huawei. Jágr p idal v b eznu 2016 na svůj facebookový profil 

fotografii vyfocenou mobilním telefonem konkurenční značky Apple. Ačkoliv byl Jágr 

za tento čin kritizován, Huawei s ním nadále spolupracuje.  

Dalším rizikem je pokles popularity dané celebrity. Sportovní celebrity jsou 

rizikovou skupinou, jelikož jejich kariéra závisí na jejich zdravotním stavu a formě, což 

hraje roli i pro ně jako endorsery značek. 

        Fenoménem over-endorsementu nebo také multiple brand celebrity 

endorsementu se bude práce zabývat v samostatné kapitole. 

 

2.6 Efektivita celebrity endorsementu 

Celebrity endorsement se v marketingové komunikaci používá po celém světě. 

Podíl kampaní využívajících celebrit se však regionálně liší. Zatímco v západním světě 

tvo í marketingová komunikace využívající celebrity p ibližně jednu pětinu z celku, 

nap . v USA je to 1ř–25 % (Elberse & Verleun, 2012), ve Velké Británii 21 % všech 

reklam (Pringle & Binet, 2005). Na asijském trhu je spoléháno na celebrity více,  

v Japonsku pak nap íklad tvo í kampaně s celebritami 70 % všech kampaní, na Taiwanu 

je to 45 % (Crutchfield, 2010). Společně s rozmachem používání celebrity 

endorsementu se uskutečňují i výzkumy jeho efektivity. 

                                                           
4
 P eloženo z: „The product, not the celebrity, must be the star.“ 
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Knoll a Matthes (2016) vytvo ili zatím nejnovější výzkum efektivity využívání 

celebrit k propagaci značky. Zajímali se o t i hlavní oblasti vlivu celebrit, a to na  

a) poznávací efekt (cognitive effect), b) efekt náklonnosti (affection effect) a c) efekt 

chování zákazníků (behavioral effect). Z jejich výzkumu vyplynulo, že p ítomnost 

celebrity v kampani nezvýší zákazníkovo povědomí o značce. Na druhou stranu je 

celebrita spíše schopná pozitivně ovlivnit zákazníkův postoj vůči podporované značce  

v porovnání s bezejmenným modelem. Výzkum nadále upozornil na fakt, že celebrity 

endorsement nemá vliv na zákazníkovo nákupní chování. Závěrem výzkumu tedy bylo 

zjištění, že celebrita podporující značku má větší efekt než bezejmenný model  

v reklamě, avšak v porovnání s jinými marketingovými nástroji, jako je nap . značka 

kvality, je celebrity endorsement hodnocen hů e. 

Výzkum autorů Mudy, Musy, Mohameda a Borhana (2014) se soust edil 

p edevším na důvěryhodnost celebrity. Potvrdil hypotézu, že celebrita, která je v očích 

zákazníků považována za důvěryhodnou, může vyvolat pozitivní postoj k podporované 

značce. Podobně jako ve výše jmenovaném výzkumu Knolla a Matthese (2016) došli 

auto i k závěru, že celebrity endorsement nemá vliv na nákupní rozhodování zákazníka. 

V rozporu se závěry dvou výše jmenovaných výzkumů je výzkum ekonomické 

hodnoty celebrity endorsementu, který vytvo ili Elberse a Verleun (2012) z Harvardské 

univerzity. Zkoumali data z 51 kampaní se sportovními celebritami a došli k několika 

závěrům: po 43 z těchto 51 kampaní následovalo zvýšení prodejů podpo ených značek  

a celkové navýšení o 4 % během období kampaně; angažování sportovní celebrity 

nemělo vliv na cenu akcií jednotlivých společností, avšak skandály ohledně angažované 

sportovní hvězdy měly za následek pokles cen akcií (nap . viz výše popsaný skandál 

golfisty Woodse); velký úspěch sportovní celebrity (výhra na šampionátu, medaile  

z olympiády) vedl k zvýšení prodejů podporované značky. 

Berkvist a Zhou (2016) se pokusili shrnout výsledky většiny výzkumů efektivity 

celebrity endorsementu. Rozdělili dosavadní výzkumy celebrity endorsementu do šesti 

oblastí zájmu, a to na: rozší ení používání celebrity endorsementu ve světě, vedení 

kampaně s celebritou, finanční efekt celebrity endorsementu, vliv celebrity na nákupní 

rozhodování zákazníka, p enos významů z celebrity na produkt či značku a p enos 

významů ze značky na celebritu. Výzkumy se shodly na tom, že celebrita má větší 

p esvědčovací sílu než bezejmenný model, p ičemž největší úspěch mají celebrity, které 

působí na zákazníky důvěryhodně a jsou atraktivní. Dalším pozitivem je finanční 

efektivita kampaní s celebritou – podle většiny výzkumů kampaně s celebritami generují 
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vyšší prodeje. Negativně působí skandály celebrit, které se lehce p enášejí na vnímání 

podpo ené značky v očích zákazníků. Smíšené výsledky vykazují výzkumy zabývající 

se fenoménem multiple brand celebrity endorsementu. Co se týká p enosu významů  

z celebrity na produkt/značku, výzkumy se shodly, že se p enáší jak pozitivní, tak 

negativní významy celebrit. 

Pravděpodobně nejp esnějším ukazatelem efektivity kampaně je výpočet 

návratnosti investic. Bohužel tyto informace prakticky nelze zjistit. Výjimku tvo í velice 

úspěšné kampaně, nap . kampaň britského etězce supermarketů Sainsbury‟s  

s šéfkucha em Jamiem Oliverem. Návratnost investic jejich spolupráce byla 27,25 £ za 

každou investovanou libru (Pringle, 2004). 

 

2.7 Teorie výběru vhodné celebrity 

 Vybrat vhodnou celebritu pro značku či produkt je zásadní krok p ípravy 

kampaně s celebritou. Celebrita musí v očích zákazníků sdílet stejné hodnoty se 

značkou a vytvo it s ní partnerství. Pringle (2004, s. 72) se domnívá, že vhodná celebrita 

je taková, která má fanouškovskou základnu v relevantní cílové skupině a která kolem 

sebe vytvá í auru důvěryhodnosti. Takováto celebrita může pro značku vytvo it 

pozitivní haló efekt a dát silné doporučení t etí strany. Výběr vhodné celebrity je ale 

problematický. Už Aristoteles se p ikláněl k názoru, že nejdůležitější vlastností 

mluvčího je důvěryhodnost (Hejlová, 2015, s. 20ř). Americký profesor komunikačních 

studií Richard Perloff ve své knize The Dynamics of Persuation: Communications and 

Attitudes in the Twenty-First Century (2016) jmenoval t i klíčové oblasti, podle kterých 

lidé posuzují důvěryhodnost mluvčího. Jsou to a) odbornost a expertiza (authority),  

b) důvěryhodnost (credibility) a c) společenská p itažlivost (social attractivity). Největší 

roli hraje osobnost celebrity. Existuje několik teoretických modelů výběru vhodné 

celebrity pro marketingovou komunikaci. Akademická literatura nejčastěji cituje tyto 

čty i teorie výběru vhodné celebrity. 

  

2.7.1 Model věrohodnosti zdroje 

Model věrohodnosti zdroje (The Source Credibility Model) je nejstarší model 

výběru vhodné celebrity pro celebrity endorsement. Vychází ze sociálně-
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psychologického výzkumu Carla Hovlanda z 50. let, p ičemž původně byl sestaven pro 

studium komunikace a až později aplikován na celebrity endorsement (McCracken, 

1řŘř). Z výzkumu (1ř51, 1ř53 in Erdogan, 1řřř) vychází, že aby celebrita působila 

důvěryhodně, musí se jevit jako spolehlivý zdroj informací, které jsou podloženy 

určitým stupněm odborné znalosti. Nezáleží však na tom, jestli celebrita odborné 

znalosti ve skutečnosti má, důležité je, aby tak byla vnímána. Hovland  

(in McCracken,1989, s. 311) věrohodnost zdroje definoval jako schopnost celebrity 

působit jako potenciální zdroj validních tvrzení. Závěr Friedmanova výzkumu 

důvěryhodnosti celebrit p inesl informace o tom, že podle zákazníků s důvěryhodností 

nejvíce souvisí sympatičnost dané celebrity v očích zákazníků (Friedman et al., 1978). 

 

2.7.2 Model atraktivity zdroje 

 Model atraktivity zdroje (The Source Attractiveness Model) vychází  

z McGuireova (1řŘ5) sociálně-psychologického výzkumu. Zakládá se na premise, že 

efektivita zprávy závisí p edevším na atraktivitě zdroje. Spojením atraktivity  

a společenského statusu celebrity vzniká dvojitý pozitivní efekt (Singer, 1řŘ3, in 

Erdogan, 1řřř, s. 2řř). Atraktivita zdroje se skládá zejména z jeho známosti 

(familiarity), sympatičnosti (likability) a podobnosti s recipientem (similarity), 

(McCracken, 1989). Erdogan (1řřř) však argumentuje, že atraktivita nesouvisí pouze  

s vnější krásou, ale sestává z dalších pozitivních vlastností, jako jsou nap íklad 

intelektuální dovednosti, charisma, životní styl či fyzické dovednosti.  

Výzkumy potvrdily, že fyzicky atraktivní komunikáto i jsou úspěšnější ve snaze 

změnit názor zákazníka než ti neatraktivní (Baker & Churchill, 1977; Chaiken, 1979). 

Podle Cohena a Goldena (1972, in Erdogan, 1999, s. 300) k tomu dochází díky procesu 

zvaném identifikace (identification), který popisuje situaci, kdy je zpráva od 

atraktivního zdroje p ijata zákazníkem v jeho snaze ztotožnit se s tímto zdrojem zprávy, 

tedy s celebritou. 

 

2.7.3 Teorie přenosu významu 

 McCracken (1řŘř), nepovažuje dva p edchozí modely celebrity endorsementu za 

dostatečně komplexní, jelikož se soust edí pouze na vytvo ení okolností, p i kterých 
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bude komunikátor nebo zdroj sdělení co nejvíce persvazivní. Modely navíc 

p edpokládají, že persvazivita celebrity souvisí pouze s celebritou samotnou a vůbec ne 

s produktem. Z tohoto důvodu McCraken p ichází s teorií p enosu významu (The 

Meaning Transfer Theory). 

Teorie p enosu významu navrhuje t ístádiový p enos významu od celebrity p es 

produkt až k zákazníkovi. První fázi p enosu významu tvo í veškeré kulturní významy, 

které celebrita vytvo ila ve svém osobním či pracovním životě, její role ve společnosti  

a úspěchy. V druhé fázi by se tyto významy měly pomocí doporučení/podpory celebrity 

p esunout do produktu/značky, se kterou spolupracují. T etí fázi uzavírá zákazník, který 

si zakoupí produkt a následně „zkonzumuje” dané významy. Zákazníci podle 

McCrackena neustále hledají ve spot ebním zboží vyšší významy, nap .  životního stylu, 

určité sociální t ídy, času, věku či genderu a používají toto spot ební zboží, aby se jimi 

definovali či vyjád ili (McCracken, 1řŘř).  

 

Zdroj: MCCRACKEN, Grant. Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of 

the Endorsement Process. Journal of Consumer Research. 1řŘř. P eloženo autorkou. 

 

2.7.4 Hypotéza shody  

 Hypotéza shody (The Match-Up Hypothesis, někdy také The Product Match-Up 

Hypothesis) se zakládá na p edpokladu, že nejvhodnější celebrita sdílí stejné 

charakteristiky se značkou, a tak vytvá í v očích zákazníků perfektní shodu (Roy, 2016). 
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Asociace, které má zákazník spojené s celebritou a se značkou, by měly být v ideálním 

p ípadě totožné. Absence spojení mezi celebritou a podporovanou značkou/produktem 

budí v zákaznících nedůvě ivost a snižuje kredibilitu celebrity i značky. Pokud 

neexistuje spojení mezi značkou a celebritou, dochází k již zmiňovanému upí ímu 

efektu, kdy si zákazník pamatuje pouze p ítomnost celebrity v reklamě, avšak neví, 

jakou značku/produkt podporovala.  

 

2.8  Multiple brand celebrity endorsement 

Pojem multiple brand celebrity endorsement popisuje jev, p i kterém jedna 

celebrita propůjčuje svou tvá  většímu počtu značek současně. Kotler (200ř)  

v návaznosti na výzkumy zabývající se vícečetným celebrity endorsementem stanovil, 

že se jedná o multiple brand celebrity endorsement, pokud celebrita podporuje 

minimálně čty i značky současně. Tento jev se p íležitostně se také nazývá  

over-endorsement a z více důvodů bývá jmenován jako jedno z rizik souvisejících  

s využíváním celebrit v marketingové komunikaci (Fang & Jiang, 2015, s. 162). Prvním 

z těchto důvodů  je ztráta jedné z nejdůležitějších charakteristik úspěšného endorsera – 

jeho důvěryhodnosti. Na základě výsledků mnoha vědeckých výzkumů (Tripp, Jensen 

& Carlson, 1994; Mowen & Brown, 1řŘ1) bylo dokázáno, že zákazníci vnímají 

celebrity, které podporují více značek, jako méně důvěryhodné než ty, které 

spolupracují pouze s jednou značkou. Z výzkumu vyšlo najevo, že i pouhé vědomí 

zákazníka, že celebrita podporuje více značek najednou, může způsobit negativní postoj 

nejen vůči celebritě, ale i reklamě a značce jako takové.  

Na druhé straně ale existují i studie, které popírají takto definovaný negativní 

efekt multiple brand celebrity endorsementu. Kup íkladu Hyun-Um (200Ř) zjistil, že 

over-endorsement nesnižuje důvěryhodnost celebrity, z jeho výzkumu naopak vychází, 

že počet podpo ených značek nevyvolává v zákaznících žádné negativní pocity  

k celebritě, výsledky jsou tedy v jasném kontrastu s informacemi prezentovanými výše, 

což naznačuje různé možnosti interpretace tematiky. Autor však nepopírá efekt snížení 

rozlišitelnosti jednotlivých podpo ených značek, což je jedním ze znaků  

over-endorsementu a také důvodem, proč je multiple brand celebrity endorsement 

mnohdy považován za riskantní krok. 
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Mezi autory, kte í zkoumají pozitivní aspekty multiple brand celebrity 

endorsementu, pat í nap .  Chan, Chang, Besherat a Baack (2013). Ti ve svém výzkumu 

dokazují, že za určitých podmínek může použití celebrity s širokým portfoliem 

podpo ených značek být efektivní. Auto i pracují s výše jmenovanými teoriemi přenosu 

významu a hypotézou shody. P edpokládají, že asociace, které si zákazník s celebritou  

a první podpo enou značkou vytvo í, se p enesou i na všechny další podporované 

značky. Čím více značek celebrita podpo í, tím se asociativní spojení stává 

komplexním. Pokud vnímal zákazník pozitivně první podpo enou značku, je podle 

výzkumu pravděpodobné, že bude-li další podpo ená značka do značné míry sdílet 

charakteristiky s celebritou a se značkou první, bude také vnímána pozitivně. 

Nejdůležitějším aspektem je tedy konzistentnost vlastností jednotlivých podpo ených 

značek a celebrity. Využívání p enosu významu v kombinaci s prezentovanou 

hypotézou shody je tedy výhodné po každou další značku, kterou celebrita podpo í, 

ovšem musí být dostatečně výrazná, aby byla od ostatních podpo ených značek 

odlišitelná.  

 Zapamatovatelností značky se dále zabývá Kelting a Rice (2013). Pro jejich 

studii byla za ukazatel efektivnosti marketingové komunikace s celebritou stanovena 

znalost značky. Výsledky tohoto výzkumu spíše podporují studii autorů Chana, Changa, 

Besherata a Baacka (2013), která byla detailně popsána výše. Studie totiž shodně 

p edpokládá, že dochází ke vzájemnému vlivu podporovaných značek. Pokud toto 

portfolio obsahuje různé značky, které mají různé úrovně shody charakteristik  

s celebritou, a pokud zákazník využije celebritu jako klíč k vybavení si značky, pak 

mohou značky s nejmenší či s největší shodou brzdit zákazníkovu schopnost vybavit si 

značku s průměrnou shodou. K tomuto jevu dochází, jelikož malá či velká shoda 

vytvá ejí v myslích zákazníků silné asociace a díky tomu jsou lépe zapamatovatelné.  

 Ilicic a Webster (2011) p idaly do svého výzkumu efektivity multiple brand 

celebrity endorsementu novou proměnnou, a to náklonnost zákazníka k vybrané 

celebritě; výsledky však p ekvapivě odporují výsledkům p edchozích výzkumů. Pokud 

totiž zákazník cítí náklonnost k dané celebritě, pak se pozitivní vjemy spojí i se značkou 

či produktem bez ohledu na to, jestli došlo k podpo ení jen jedné nebo více značek.  

 Tato teorie by mohla sloužit jako vysvětlení, proč si značky za své endorsery 

stále vybírají Davida Beckhama a další celebrity s širokým portfoliem podpo ených 

značek. Pokud má totiž celebrita velkou skupinu věrných fanoušků v cílové skupině, 

použití takovéto celebrity může stále být efektivní; zároveň je ovšem klíčové, aby 
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značka byla dostatečně odlišná od ostatních značek v portfoliu. Rozborem marketingové 

komunikace využívající Davida Beckhama se bude zabývat praktická část této práce.  

 

3. Metodologie 
P i zkoumání vícečetné podpory značek Davidem Beckhamem bude proveden 

sběr dat, na jehož základě bude realizována kvantitativní analýza jeho kooperací se 

značkami v období let 2006–2016. Dále bude provedena komparace těchto spoluprací, 

jejíž výsledky budou rozděleny do kategorií: doba trvání spolupráce se značkou; role 

Davida Beckhama v kampaních značek a kategorie podporovaných značek.  V této části 

došlo k odchýlení od teze bakalá ské práce, ve které je uveden záměr provést 

deskriptivní analýzu vybraných kampaní s Davidem Beckhamem. Na základě domluvy 

s vedoucím práce bude místo deskriptivní analýzy zvolena komparace kampaní 

vzhledem k většímu potenciálnímu p ínosu tohoto typu výzkumu ve spojitosti s počtem 

spoluprací Davida Beckhama se značkami. V praktické části bude na p íkladech 

kampaní také aplikována teorie popsána v první části této práce, nap . rozdělení rolí 

celebrity v reklamě podle Pringela.  

Další aplikovanou metodou výzkumu je kvantitativní polostrukturované 

dotazníkové šet ení zadané s pomocí tazatele. Dotazník se zabývá vnímáním Davida 

Beckhama v souvislosti s jeho angažovaností v marketingové komunikaci značek. 

Respondenti budou odpovídat na 10 otázek, p ičemž t i se budou týkat obecně celebrity 

endorsementu a sedm otázek bude zamě eno na vnímání Davida Beckhama a znalost 

jeho spoluprací se značkami. Dotazník obsahuje 7 uzav ených otázek, dvě filtrační  

s možností vepsání odpovědi a jednu zaškrtávací, p ičemž bude zkoumána znalost 

kampaní s Davidem Beckhamem jak spontánní, tak podpo ená. Hlavním cílem 

dotazníkového šet ení je zodpovědět následující výzkumné otázky:  

a) Je celebrita vnímána negativně, pokud má zákazník dojem, že podporuje p íliš 

mnoho značek?  

b) Je David Beckham i p es riziko spojené s multiple brand celebrity 

endorsementem vhodným jako tvá  značek? 
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4. David Beckham 

4.1 Fotbalová kariéra 

 David Robert Joseph Beckham se narodil 2. května 1ř75 v Londýně. Již od 

dětství vykazoval talent, díky kterému se ve spojení s pílí a vášní pro fotbal stal jedním 

z nejlepších fotbalistů všech dob. Ve 14 letech si ho vyhlédli skauti z klubu Manchester 

United, kde později podepsal žákovskou smlouvu, a tak splnil sen sobě i svému otci – 

vášnivému fanouškovi United. Poté, co dosáhl dospělosti, podepsal s klubem 

profesionální smlouvu a od svých 20 let se začal pravidelně objevovat v základní 

sestavě týmu pod vedením trenéra sira Alexe Fergusona. O rok později se stal také 

členem anglické fotbalové reprezentace, jejíž kapitánem byl od roku 2000 do 2006. Po 

skončení reprezentační kariéry se se svými 115 starty zapsal do tabulek startů za 

reprezentaci na t etí místo (Russell, 2013). 

 Za Manchester United hrál Beckham deset let a během této doby získal s týmem 

šest titulů vítěze Premier League, dvě vítězství  Football Association Challenge Cupu  

a jedno vítězství v Lize mistrů UEFA. Kvůli neshodám s trenérem Fergusonem mimo 

jiné pro jeho manželství s Victorií Beckham (roz. Adams), kterou si vzal v roce 1řřř, se 

Beckham rozhodl Manchester opustit a p estoupit do španělského Realu Madrid (ibid). 

Čty letá smlouva, podepsaná v roce 2003, stála Real 41 milionů dolarů (Roza, 2006). 

Madridský klub v té době nekupoval už jen talentovaného fotbalistu, ale i mediální 

hvězdu. Ačkoliv fotbalově se tehdy klubu ani Beckhamovi tolik neda ilo (získali titul 

vítěze La Ligy jednou, v roce 2007), podle časopisu Forbes vydělal díky Beckhamovi 

600 milionů dolarů na prodeji dresů s jeho jménem a dalších suvenýrů. Zvýšil se jim tak 

profit z prodeje merchandisingu o 137 % (Maidment, 2007). 

 Po angažmá v Madridu se Beckham v roce 2007 p esunul do Spojených států 

amerických, konkrétně podepsal pětiletou smlouvu v hodnotě 32,5 milionů dolarů  

s týmem Los Angeles Galaxy (Badenhausen, 2012). Jeho úkolem nebylo pouze dávat 

góly, ale zvýšit zájem Američanů o MLS (Major League Soccer), tedy nejvyšší 

profesionální fotbalovou ligu v USA a Kanadě, která má v Severní Americe obrovskou 

konkurenci mezi výraznějšími národními sporty, jako je americký fotbal (NFL),  hokej 

(NHL), basketbal (NBA) nebo baseball (MLB), (Badenhausen, 2015). Podle mnohých 

zdrojů (nap . Lamport-Stokes, 2015; Badenhausen, 2012) mělo tehdejší působení 

Beckhama v USA skutečně pozitivní efekt. Po jeho p íchodu do MLS se zvýšil počet 
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týmů v lize ze 12 na 20, návštěvnost utkání se zvýšila v průměru o 3 000 diváků na 

zápas, navíc ho do Spojených států následovaly i další hvězdy evropského fotbalu, nap . 

Francouz Thierry Henry. Celkově tedy skutečně došlo ke zvýšení zájmů amerických 

diváků o fotbal. V průběhu angažmá v LA Galaxy dvakrát hostoval v AC Milán, a to  

v letech 200ř a 2010 během pauzy v MLS (Robinson, 200Ř). 

 Po úspěšné americké misi se Beckham vrátil zpátky do Evropy, tentokrát do 

francouzského klubu Paris Saint-Germain, kam nastoupil na začátku roku 2013.  

S týmem se mu poda ilo ve stejném roce vyhrát ligový titul, poté oznámil konec své 

hráčské kariéry a 1Ř. května odehrál svoje poslední soutěžní utkání (ibid). Konec 

kariéry neměl na Beckhamovu popularitu větší význam, Beckham je stejnou, ne-li větší 

celebritou, než za své fotbalové kariéry (Goal, 2017). V roce 2015 se za adil na druhé 

místo žeb íčku nejlépe vydělávajících sportovců po ukončení aktivní hráčské kariéry, 

p ed ním je jen basketbalista Michael Jordan (Badenhausen, 2015). 

 Jak bylo naznačeno výše, hvězdou první velikosti se Beckham nestal jen díky 

svému fotbalovému umu. Trenér Manchesteru United, sir Alex Ferguson, o tomto hráči 

dokonce ekl: „[David Beckham] je obrovská celebrita, fotbal je toho jen malou částí,5“ 

(Richman, 2015). 

 

4.2 Rodina 

Mnozí Beckhamovi životopisci (Rusell, 2013; Robinson, 200Ř) i auto i odborné 

literatury (Holmes & Redmond, 2006) považují za zrod Beckhama jako celebrity 

počátek jeho vztahu s bývalou členkou nejpopulárnější britské dívčí hudební skupiny, 

Spice Girls, Victorií Adams, neboli Posh Spice. Tento fakt potvrzuje Turnerovu teorii 

(2004), že ve ejná osoba se stává celebritou ve chvíli, kdy média začne zajímat spíše její 

osobní život, než její ve ejná role. Jiní auto i (nap . Vincent, Hill & Lee, 2009) 

argumentují, že vztah s populární zpěvačkou mu poskytl platformu pro p ekročení 

statusu fotbalisty a pomohl mu získat nezbytné konexe pro jeho p echod do světa 

celebrit.  

Jejich vztah byl již od svého začátku v roce 1řř7 ost e sledován médii. Brzy 

začali být s nadsázkou p irovnáváni ke královské rodině – média jim dokonce dala 

p ezdívky Queen Posh a King Dave (Harris & Clayton, 2007). Zasnoubili se po deseti 

                                                           
5
 P eloženo z: „He‟s such a big celebrity, football is only a small part.“ 
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měsících vztahu, tedy v lednu 1řřŘ; v b eznu 1řřř se jim narodilo první dítě, syn 

Brooklyn Joseph Beckham. Svatba se konala o čty i měsíce později, v červenci 1řřř. 

Druhý syn, Romeo James Beckham, p išel na svět v roce 2002, brzy ho pak následoval 

t etí syn, Cruz David Beckham, narozený o t i roky později. Posledním dítětem Davida 

a Victorie Beckhamových je pak dcera, Harper Seven Beckham, narozená v roce 2011 

(Reavis, 2014). Jak David a Victoria Beckhamovi, tak všechny jejich děti mají svá 

jména registrovaná jako ochrannou značku. Tato skutečnost naznačuje, že chápou 

hodnotu osobní značky Beckham a pravděpodobně vidí potenciál v pokračování jejich 

značky prost ednictvím svých dětí (Duncan, 2017). 

Kombinace faktů, že jsou Beckhamovi jako pár otev eni noviná ům, co se týče 

jejich dětí, nechávají je fotografovat, navštěvovat zápasy a že jsou jejich děti 

fotogenické a bezproblémové, vytvá í prostor pro vnímání Beckhamových jako ideální 

rodiny a Davida Beckhama jako vzoru otce od rodiny. Pozice Beckhama jako rodinného 

typu byla vícekrát zpochybněna médii, a to několika obviněními z nevěr. P esto skoro 

dvacet let trvající manželství s Victorií utvrzuje nálepku Beckhama jako ideálního 

rodinného muže. Podobná obvinění se však neukázala být relevantními pro ovlivnění 

image Davida Beckhama a jeho osobní značka si stále zachovává pozitivní vnímání 

(Robinson, 2008). 

 

4.3 David Beckham jako ikona 

 David Beckham se dá označit za ikonu hned několika kategorií. V průběhu 

manželství s Victorií se postupně stal módní ikonou, p itom média zajímaly p edevším 

jeho neustálé změny účesů. Pringle (2004) to považuje za jeden z důvodů, proč je 

Beckham tak silnou celebritou; konkrétně tím, že otev eně experimentoval se svými 

vlasy, dal svolení milionům dalších mužů dělat to samé. Pokaždé, když změnil účes,  

o tom informovala celostátní média a s každým dalším účesem vytvo il trend. Díky 

Beckhamovi se nap . z d íve dívčího doplňku – čelenky do vlasů – stala základní 

výbava na zápas každého druhého fotbalisty. Pringle zdůrazňuje také promyšlenost 

těchto trendů, jelikož se daly celkem snadno a s minimálními náklady napodobit a byly 

tak dostupné komukoliv. Díky tomu se Beckham mohl stát snadno následovaným 

vzorem pro široký podíl konzumní společnosti, což z něj ve výsledku mohlo dělat 

atraktivního endorsera. 
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 I kvůli extravagantním účesům, čistě oholené tvá i a odvážným módním kreacím 

si média Davida Beckhama vybrala na p elomu tisíciletí jako prototyp nového muže – 

metrosexuála. Metrosexuální muži jsou podle autora knihy Straights: Heterosexuality in 

Post-Closeted Culture, Jamese Josepha Deana (2014): „heterosexuální muži, kte í se 

rozhodnou p ijmout praktiky, týkající se stylu, krásy a vzhledu, které jsou obyčejně 

asociované s ženskostí či homosexuální maskulinitou6”. Kotler (200ř) označil trh 

metrosexuálů za jeden z nových trhů, které značky úspěšně obsadily i díky kampaním  

s Davidem Beckhamem. Beckham vnesl do pánské módy nový element a stal se 

symbolem nové maskulinity, nap . pro své nalakované nehty, sarong p es kalhoty  

a culíky ve vlasech (Gee, 2013). Svým vystupováním naplnil definici metrosexuála,  

a tak pomohl mužským zákazníkům se s touto nálepkou identifikovat. Svým počínáním 

následně napomohl prolomení tabu ohledně péče o mužskou vizáž a pomohl k vytvo ení 

trhu pro tyto muže, což výrazně zvýšilo jeho renomé jako endorsera značek (Russell, 

2013). 

 P íjmení Beckham je silně zako eněno v současné kultu e, o čemž svědčí i 

užívané sousloví „Bend it like Beckham’ narážející na jeho schopnost kopání 

zakroucených p ímých volných kopů. To se dokonce stalo součástí anglického slovníku, 

poté co byl natočen film se stejným názvem (Ballard, 2013, s. 32). Tento film z roku 

2002 sleduje dvě dívky, které musí p ekonávat p ekážky, aby prorazily jako ženské 

fotbalistky (IMDb, 2017). Dalším z filmů zmiňujících Davida Beckhama je romantické 

drama Love Actually (Láska nebeská), kde postava britského premiéra označuje pravou 

nohu Davida Beckhama za národní poklad (Vincent, Hill & Lee, 200ř). Jedním z 

průniků fotbalisty do současné kultury je také krátký film režisérky Sam Taylor-Wood  

z roku 2004 – tento video portrét s názvem David je vystaven v National Portrait 

Gallery v Londýně a jedná se o snímek bez jediného st ihu zobrazující Davida 

Beckhama p i spánku. Film trvá 67 minut a podle režisérky ukazuje „intimní, uctivé, až 

posvátné zobrazení fotbalové ikony7”, (National Portrait Gallery, 2004). I tento zájem  

z oblasti kultury svědčí o silném vztahu k Beckhamovi jako osobnosti a značce, což také 

objasňuje jeho dlouhodobou atraktivitu pro spolupráci se značkami. Jeho umístění  

v londýnském muzeu portrétů i kompliment v nejednom britském filmu také svědčí  

o spojení jeho značky s Velkou Británií a chápání Beckhama jako patriota. V roce 2003 

                                                           
6
 P eloženo z: „Metrosexual men are straight men who choose to adopt style, beauty, and appearence 

practices associated with feminity and gay masculinities.“ 
7
 P eloženo z: „Film represents a reverential and vulnerable image of this international footbal l icon.“ 
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Beckham dokonce obdržel od královny Alžběty II. ád britského impéria za jeho službu 

fotbalu (Russell, 2013).  

 O významu Beckhama jako jedinečné celebrity svědčí i desítky vydaných knih, 

které se zabývají jeho osobou, mezi které pat í i pět autobiografií. První vydal na 

začátku své kariéry, ve 23 letech (My Story, 1řřŘ); dále následovaly knihy My World 

(2001), My Side (2003), Both Feet on the Ground (2004) a zatím poslední David 

Beckham (2014), (Russell, 2013). 

Atraktivita Davida Beckhama je neustále dokazována v různých žeb íčcích, 

kup . časopis People ho ve svém prestižním žeb íčku v roce 2015 označil za nejvíce 

„sexy muže‟ (Leonard, 2015), časopis GQ zase za 4. nejlépe oblékaného Brita roku 

2016 (GQ, 2016). Podle módního časopisu Loaded je Beckham čtvrtým největším 

influencerem v oblasti pánské módy (Burggraeve, 2003, s. 205), což dokazuje, proč je 

vhodnou celebritou pro endorsement a proč je opakovaně vybírán pro módní kampaně, 

což bude dále detailněji probíráno později.  

 

4.4 Atraktivita Davida Beckhama pro značky 

Auto i studie The Multiple Brand Personalities of David Beckham, Vincent, Hill 

a Lee (200ř), vidí atraktivitu Davida Beckhama jako endorsera p edevším v jeho 

všestrannosti, nazývají ho dokonce reklamním chameleonem. Beckhamova osobnost  

a jeho identita jsou natolik komplexní, že jsou schopny zasáhnout více trhů najednou. 

Může působit na více trzích zároveň bez toho, aby měli zákazníci pocit p ehlcení jeho 

značkou, jelikož, jak poznamenali Cashmore a Parker (2003), jsou tyto segmenty trhu 

rozděleny časem, prostorem a typem média. Tuto hypotézu rozvíjejí i Vincent, Hill  

a Lee a dokazují ji nap íklad tím, že typický fotbalový fanoušek stěží čte módní 

magazíny nebo že heterosexuál má jen malé povědomí o tom, že je Beckham ikonou 

gayů. V tom také tkví Beckhamův potenciál: zákazník v něm vidí p esně to, co v něm 

vidět chce, tedy nap . otce od rodiny, sportovce, módní ikonu, milujícího manžela, 

jedinečného fotbalistu či metrosexuála. Tyto role mohou být využity ve spolupráci se 

značkami na různých trzích zároveň. 

Ve všech modelech výběru vhodné celebrity pro marketingovou komunikaci, 

které byly popsány výše, figuruje jako jeden z nejdůležitějších atributů celebrity její 

sympatičnost. O tom, jak Beckham vzbuzuje sympatie, mluví i jedna z autorek jeho 
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životopisných knih, Tracey Savell Reavis (2014, XI): „[David Beckham] je pohledný 

talentovaný fotbalista, který se podle všeho zdá všem sympatický. Je ideálem 

dokonalosti v mysli každého dítěte, ženy, matky, sportovce i muže, což jenom posiluje 

fascinaci, kterou vzbuzuje po celém světě.8” To potvrzuje zmíněnou hypotézu, že je 

Beckham celebritou zajímavou pro mnohé typy zákazníků, čímž může být atraktivní pro 

různé typy značek.  

 Dalším důvodem, proč je David Beckham ideální volbou pro globální kampaně 

značek, je fakt, že vzešel z nejoblíbenějšího sportu na světě, z fotbalu, kterého je David 

Beckham jakýmsi nepsaným ambasadorem. Jeho tvá  a jméno znají lidé nap íč všemi 

kontinenty. Během Beckhamovy kariéry se v médiích ujal termín „Beckham mánie‟, 

který popisoval chorobné zaujetí, kterým se vyznačovali fanoušci tohoto fotbalisty. Je 

zejména populární v Asii, kde si získal miliony fanoušků během Mistrovství světa ve 

fotbale 2002 konaném v Jižní Koreji a Japonsku (Russell, 2013). 

 Ke globální popularitě Davida Beckhama se váže i počet sledujících na jeho 

profilech na sociálních sítích. To je dalším z důvodů, kvůli kterým je angažován ve 

spolupráci se značkami. Na svých sociálních sítích totiž nejenže budí povědomí o svojí 

osobě a utužuje vztah se svými fanoušky, ale také je používá k propagaci podpo ených 

značek. Na Facebooku ho sleduje více než 54 milionů lidí, na Instagramu 35,6 milionů; 

s tímto číslem se adí mezi čty icet nejvíce sledovaných účtů na této platformě (Social 

Blade, 2017). 

 Fakt, že David Beckham je značkou sám o sobě a nabízí tak značkám p idanou 

hodnotu, potvrzuje Kotler (2009, s. 481). V knize Marketing Management jmenuje 

značku Beckham za nejznámější celebrity brand v globálním mě ítku.  

Beckham sám je značka, která je silně zako eněná v povědomí zákazníků po 

celém světě s velmi jasnými charakteristikami: sexy, sportovec, rodinný typ, sympatický 

(Vincent, Hill & Lee, 2009). Aplikujeme-li McCrackenovu teorii p enosu významu, 

která byla detailně popsána výše, je z ejmé, že značky spolupracují s Beckhamem za 

účelem p enesení všech těchto i dalších charakteristik a významů na jejich značku. 

 

 

 

                                                           
8
 P eloženo z: „He‟s handsome, talented on the field, and by all accounts genuinely likeable. He‟s every 

kid‟s, woman‟s, mother‟s, athlete‟s, man‟s idea of perfection and that adds to the fascination that the 
entire planet seems to have with him.“ 
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4.5 Přehled spoluprací se značkami v letech 2006–2016 

 David Beckham se během sledovaného jedenáctiletého období angažoval ve 

spolupráci s dvaadvaceti značkami (P íloha č. 1). V každém roce p itom podporoval 

minimálně čty i značky současně, což podle Kotlera (200ř) a dalších autorů (Tripp, 

Jensen, Carlson, 1řř4) znamená, že se v jeho p ípadě skutečně jednalo o multiple brand 

celebrity endorsement. Právě čty i značky podporoval v letech 200ř a 2010. Naopak 

nejvyššího počtu současně podporovaných značek dosáhl v roce 2015 s dvanácti 

kooperacemi. Průměrný počet Beckhamových endorsementů za rok je 7,1Ř (P íloha 

č.1).  

Zajímavým zjištěním je nárůst kooperací se značkami v roce ukončení aktivní 

hráčské kariéry, tedy v roce 2013 (P íloha č. 1). Dá se p edpokládat, že právě po 

skončení kariéry se fotbalista začal více věnovat rozvíjení osobní značky Beckham  

a také spolupracím s dalšími značkami. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, že ve svém 

prvním roce po ukončení aktivní hráčské kariéry díky endorsementům vydělal  

75 milionů dolarů, což je více než za jakýkoliv rok své fotbalové kariéry (Badenhausen, 

2015). P ed koncem kariéry měl průměrně 5,42 endorsementů za rok, mezi lety 2013  

a 2016 se mu však průměrný roční počet spoluprací zvýšil na 10,25 (P íloha č. 1). Počet 

spoluprací se značkami se tedy po skončení kariéry témě  zdvojnásobil. 

Další změnou, ke které došlo po ukončení kariéry, je zamě ení se na asijský trh. 

V roce 2013 a 2014 tvo ily značky na asijském trhu 50 % všech nově podepsaných 

smluv (ibid).  

 

4.5.1 Doba trvání spolupráce se značkami 

Během celého sledovaného období Beckham nep etržitě spolupracoval se 

značkami Adidas a Coty (P íloha č. 1). S první z nich, značkou Adidas, má celoživotní 

smlouvu v hodnotě 160 milionů liber, kterou podepsal v roce 2003. Díky garantovaným 

procentům z prodeje tvo í podle některých zdrojů (nap . Said, 2013) zisk z propagace 

značky Adidas až 15 % jeho veškerých p íjmů. Jednalo se o první a na dlouhou dobu  

i jedinou celoživotní smlouvu, kterou značka Adidas s endorserem uzav ela. Nově ji má 

také fotbalista Lionel Messi, který podepsal smlouvu na ja e roku 2017 (Nelson, 2017).  
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Druhou značkou, se kterou Beckham spolupracuje dlouhodobě, je výrobce 

kosmetiky Coty, jenž vydává parfémy s Beckhamovým jménem od roku 2005 (P íloha 

č. 1). Za dobu jejich spolupráce vytvo ili celkem devětadvacet pánských i dámských 

vůní. Na návrhu těch dámských se podílela Beckhamova manželka Victoria (Fragnatica, 

2017). Parfémy David & Victoria Beckham jsou jedněmi z nejprodávanějších parfémů 

spojených s celebritami, nap . první z Beckhamových vůni, Instinct, se prodalo více než 

10 milionů kusů celosvětově (Coty, 2015).  

Z dvaadvaceti značek, se kterými Beckham kooperoval během jedenácti 

let,  spolupracoval jednorázově pouze s pěti z nich, a to se značkami Burger King, 

Disney, EA Sports, Sharpie a Sprint (P íloha č. 1). Za jednorázovou spolupráci je zde 

p itom považována jedna kampaň pro značku, ať už printová či televizní. Dá se tedy 

usoudit, že se Beckham angažuje spíše v dlouhodobějších vztazích se značkami. Na 

základě výzkumu pro tuto práci bylo zjištěno, že jeho průměrná doba spolupráce se 

značkou trvá 3,6 roku (ibid). 

 

4.5.2 Role Davida Beckhama v kampaních značek 

 V souvislosti s dvojí rolí Beckhama, tedy jako fotbalisty a jako celebrity, bylo 

také zkoumámo, v jaké z těchto rolí se David Beckham objevuje v marketingové 

komunikaci značek. Za atributy Beckhama jako sportovce je považováno akcentování 

Beckhama jako fotbalisty a důraz na zdravý a aktivní životní styl ve spojení s jeho 

osobní značkou. Počet značek, které využívaly Beckhamova statusu vrcholového 

sportovce, je šest, tvo í tedy 27  %  veškeré spolupráce (P íloha č. 2).  

Davida Beckhama jako celebrity, tedy spojení s atributy jako je nap . luxus, 

šarm a kladení důrazu na jeho osobnostní charakteristiky místo kariérních úspěchů, 

využilo 16 značek, tedy 73 % všech podpo ených značek (ibid). Je tedy z ejmé, že 

David Beckham vystupuje v marketingové komunikaci více jako módní a kulturní 

ikona, kterou se v průběhu fotbalové kariéry stal, než jako sportovec. 

 Se značkami, se kterými spolupracoval Beckham dlouhodobě, tedy s celkem 

sedmnácti značkami z dvaadvaceti (P íloha č. 1), zaujímal v Ř1 % p ípadů roli tzv. 

brand ambasadora (P íloha č. 3). Podle Kapila a Mukherjee (2011, s. 105) je brand 

ambasador osoba najatá značkou, mimo jiné za účelem vzbuzování povědomí o značce 

a její pozitivní reprezentace. Tento pojem do jisté míry zast ešuje několik z kategorií 
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definovanými Pringlem (2004), jehož rozdělení popisované v teoretické části práce už 

není pro dnešní trh relevantní. Výjimky tvo í spolupráce s oděvní značkou H&M, pro 

kterou David Beckham v jejím průběhu, tedy mezi lety 2011 a 2016, navrhl kolekci 

mužského oblečení a spodního prádla (Russell, 2013). Podle Pringla tak vystupoval jako 

celebrity zaměstnanec. Obdobně se dá nahlížet na kooperaci se značkou Belstaff, pro 

kterou během t íleté spolupráce navrhl dvě kolekce oblečení (Kilcooley-O‟Halloran, 

2014) a na již zmiňovanou spolupráci s kosmetickou značkou Coty, pro kterou 

Beckham navrhl několik parfémů. 

Další výjimkou pro svou za aditelnost do kategorií definovanými Pringlem je 

spolupráce se společností Diageo, pro kterou společně se svým manažerem Simonem 

Fullerem vytvo ili značku whisky Haig Club (Mortimer, 2016). Podle Pringla je v tomto 

p ípadě Beckham celebrity majitelem.  

4.5.3 Kategorie podporovaných značek 

 Za účelem analýzy pokrytí trhu byly značky podporované Davidem Beckhamem 

rozděleny do dvou skupin, a to na prémiové a masové. Z výzkumu k této práci vychází, 

že počet prémiových značek tvo í 27 % Beckhamova portfolia podpo ených značek 

(P íloha č. 4). Je tedy z ejmé, že se spíše soust edí na trh s neprémiově vnímanými 

značkami, což pravděpodobně souvisí s větším potenciálem tohoto trhu p edevším kvůli 

jeho velikosti. 

 Dále byly značky rozděleny do kategorií dle typu nabízeného zboží, a to na 

kategorie: (a) móda, (b) technologie, (c) kosmetika, (d) auto-moto, (e) jídlo a pití,  

(f) ostatní. Největší zastoupení v jednotných kategoriích (mimo kategorie ostatní) mají 

móda a technologie – dohromady zaujímají 46 % Beckhamova portfolia podpo ených 

značek, tedy témě  polovinu. P itom z pěti módních značek jsou t i prémiové, což dělá z 

kategorie móda kategorii s největším podílem prémiových značek (P íloha č. 4).  

 Zajímavé je, že kategorie kosmetika zabírá pouze ř % celkového počtu značek, 

avšak je jednou z těch, které jsou s Beckhamem nejčastěji asociované (Robinson, 2008). 
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4.6 Dotazníkové šetření 

4.6.1 Popis dotazníku  

Dotazníkové šet ení proběhlo v období 25. dubna 2017 do 4. května 2017. 

Dotazník byl tvo en deseti otázkami, které byly kombinací uzav ených a filtračních 

otázek s možností vypsání odpovědi. První t i otázky se zamě ovaly na vnímání 

multiple brand celebrity endorsementu obecně, zbylých sedm otázek se zabývalo 

vnímáním Davida Beckhama respondenty a jejich spontánní i podpo enou znalostí 

spoluprací Davida Beckhama se značkami. Respondenti byli tázáni pomocí papírových 

dotazníků zadaných s pomocí tazatele. 

Celkový počet respondentů byl 24ř, p ičemž 51 % dotazovaných tvo ily ženy, 

4ř % muži. Nejvíce procentuálně zastoupenou věkovou skupinou byli mladí lidé od 15 

do 25 let (29 %). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byli respondenti ve věku 46 –55 

let (25 %). Poté následovala skupina ve věku 26–35 let (24 %). Nejméně početnými 

skupinami byly skupiny respondentů ve věku 35 až 45 let (15 %) a 56 a více let (7 %). 

 

4.6.2 Výzkumné otázky 

a) Je celebrita vnímána negativně, pokud má zákazník dojem, že podporuje příliš 

mnoho značek?  

 Na základě výzkumů multiple brand celebrity endorsementu popsaných výše 

(Tripp, Jensen & Carlson, 1994; Mowen & Brown, 1řŘ1) bylo dokázáno, že zákazníci 

vnímají celebrity, které podporují p íliš mnoho značek, jako méně důvěryhodné, tedy 

negativněji než ty, které podporují pouze jednu značku. Obecná část dotazníkového 

šet ení se zamě ila na verifikaci či falzifikaci tohoto poznatku, tedy že klesá 

důvěryhodnost a celkové vnímání celebrity v p ípadě, když má zákazník dojem, že 

podporuje p íliš mnoho značek. 

 Prvním zajímavým poznatkem je fakt, že 44 % dotazovaných nemělo pocit, že 

by byli svědky podez ele velkého počtu podpor značek celebritami (P íloha č. 6). Tento 

výsledek může být zap íčiněn buď vzrůstající reklamní slepotou respondentů, nebo 

naopak může indikovat, že si celebrity vybírají položky do svého portfolia podpo ených 
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značek podle cílových skupin tak, aby mohli zároveň působit na více různých trzích  

a zákazníci p esto neměli pocit, že je trh touto celebritou p esycen. 

 Skoro stejný počet dotazovaných (45 %) měl dojem, že celebrita podporuje až 

p íliš mnoho značek, avšak 73 % z nich nezměnilo na danou celebritu názor. Jen 26 % 

tázaných uvedlo, že celebritu nadále vnímali negativně (P íloha č. 7). Tento poznatek je 

v rozporu s výsledky výše popsaných výzkumů a zároveň podporuje závěr ze studie 

jiných autorů (nap . Hyun-Um, 200Ř), který popírá negativní vliv multiple brand 

celebrity endorsementu na vnímání celebrity.  

 

b) Je David Beckham i přes všechna rizika spojená s multiple brand celebrity 

endorsementem vhodným jako tvář značek? 

Hypotéza založená na domněnce, že multiple brand celebrity endorsement jako 

jedno z rizik celebrity endorsementu snižuje důvěryhodnost celebrity, a tím působí 

negativní vnímání celebrity, byla falsifikována výše. Tento poznatek byl potvrzen i p i 

výzkumu vnímání osobnosti Davida Beckhama v souvislosti s jeho angažováním jako 

ambasadora značek. Více než dvěma t etinám dotazovaných (70 %) totiž  nep išlo, že 

by vídaly Davida Beckhama v reklamách často (P íloha č. Ř), a to ačkoliv  

z analýzy jeho spoluprací se značkami popsané výše (P íloha č. 1) vyplynulo, že  

v průběhu celého zkoumaného období podporoval čty i a více značek. Zde je však na 

místě p ednést limitaci výzkumu, jelikož část kampaní s Davidem Beckhamem 

neproběhla v českém prost edí. 

Dále byla zkoumána podpo ená znalost spoluprací Davida Beckhama se 

značkami. Respondentům byl p edložen seznam 22 značek, se kterými Beckham 

kooperoval během sledovaného období. Dotazovaní měli zaškrtnout značky, u kterých 

si vybavili, že používaly Davida Beckhama ve své marketingové komunikaci. Poté byli 

respondenti tázáni, zda se jejich vnímání Davida Beckhama změnilo po zjištění počtu 

jeho endorsementů. 7ř % dotazovaných odpovědělo, že vnímají Davida Beckhama 

stejně, jen 16 % negativně a 5 % dokonce pozitivněji. Tento výsledek ze zkoumaného 

praktického p ípadu podporuje obecný poznatek popsaný výše, tedy že počet 

endorsementů nemá vliv na vnímání celebrity zákazníkem a nezabraňuje tak Davidu 

Beckhamovi být vhodným endorserem.  
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4.6.3 Další poznatky zjištěné při výzkumu  

Dalším rizikem, které se obecně pojí s celebrity endorsementem, je zastínění 

produktu či značky celebritou. 71 % respondentů zaregistrovalo Davida Beckhama  

v reklamní kampani značek, avšak jejich schopnost vybavit si konkrétní značku byla 

výrazně nižší, jen  41 % z nich jmenovalo alespoň jednu značku. Spontánní znalost 

respondentů se tak týkala spíše produktových kategorií, a to spodního prádla a parfémů. 

V p ípadě parfémů tento jev nebyl škodlivý, jelikož parfémy nesou Beckhamovo 

vlastní  jméno, ale v kategorii spodního prádla mohlo dojít k záměně kvůli podporování 

reklamních kampaní dvou značek působících na tomto trhu, a to H&M a Armani 

(P íloha č. 11, P íloha č. 12). Výsledky výzkumu tedy potvrzují, že zastínění značky 

celebritou je značným rizikem využívání celebrit v marketingové komunikaci.  

Další získanou informací je to, že všech 24ř respondentů uvedlo, že Davida 

Beckhama zná, což dokazuje  jeho popularitu nap íč generacemi a zároveň jeho 100% 

znalost. Poměrně vyrovnané je vnímání Davida Beckhama jako spíše sportovce či spíše 

jako celebritu. 5Ř % respondentů ho považuje spíše za celebritu, zbylých 42 % za 

sportovce (P íloha č. 10). Tento podíl neodpovídá podílu těchto dvou rolí p i jeho 

spolupráci se značkami. Podle analýzy popsané výše se David Beckham objevil  

v reklamních kampaních značek jako sportovec v méně než jedné t etině kampaní 

během sledovaných jedenácti let. Tento poznatek naznačuje, že i p es jeho angažovanost 

v tzv. celebritním průmyslu, je jeho sportovní odkaz stále aktuální. 
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Závěr 

Využívání celebrit v marketingové komunikaci je stále častěji se objevujícím 

způsobem propagace značek. Celebrity endorsement je obor marketingové komunikace, 

který spoléhá na fascinaci ve ejnosti celebritami a touhu lidí se celebritám vyrovnat v co 

nejvíce aspektech svého života, nap . používáním stejných produktů. Tato práce nabídla 

vhled do problematiky celebrity endorsementu a vysvětlila mimo jiné důvody i rizika 

využívání celebrit v rámci propagace značky. Právě výzkum rizik celebrity 

endorsementu byl stěžejním bodem praktické části práce, kde byl zkoumán vliv multiple 

brand celebrity endorsementu na vnímání celebrity, a to nejprve v obecné rovině a poté 

aplikované na konkrétní p íklad Davida Beckhama.  

David Beckham je jedním z nejlépe placených sportovců po ukončení kariéry 

p edevším díky svým p íjmům ze spoluprací se značkami. Ve sledovaném období mezi 

lety 2006–2016 se angažoval p i propagaci 22 značek, p ičemž jeho průměrný počet 

endorsementů za rok činí 7,1Ř, což skoro dvakrát p evyšuje hranici, po jejímž 

p ekročení dochází k multiple brand celebrity endorsementu. V této práci tedy 

bylo  dokázáno, že se David Beckham v průběhu sledovaného období nep etržitě 

dopouštěl multiple brand celebrity endorsementu. Počet jeho spoluprací se značkami 

dokazuje jeho atraktivitu jako tvá  značky. Mezi jeho nejsilnější stránky jako endorsera 

pat í jeho popularita, všestrannost a ve výzkumu dokázaná stoprocentní známost. Navíc 

je kulturní ikonou a značkou sám o sobě, tudíž jeho image tvo í nejenom hmotná složka 

(nap . jeho vzhled), ale i emocionální vazba, kterou si k němu vytvá í všechny typy 

zákazníků. A právě díky této vazbě může být vhodným endorserem pro značky, jelikož 

může sloužit jako prost edník mezi zákazníkem a značkou. 

Výsledky výzkumu rizik multiple brand celebrity endorsementu nepotvrdily 

hypotézu založenou na domněnce, že se zvyšujícím počtem endorsementů klesá 

důvěryhodnost celebrity. David Beckham může být vhodnou celebritou pro spolupráci 

se značkami, je však nutné, aby značky kladly důraz na prevenci zastínění značky 

celebritou a aby byly dostatečně výrazné. P i nesplnění těchto podmínek narůstá riziko, 

že značky splynou s jinými v portfoliu značek podpo ených celebritou, jako se to stalo 

dle výzkumu pro tuto práci značkám Armani a H&M. 

Na základě výsledků této práce lze odhadovat, že se v marketingové komunikaci 

značek budou v budoucnu stále častěji objevovat celebrity, nikoliv však už pouze jako 

jejich tvá e, avšak ve více rovnocenné pozici. Současný trend totiž napomáhá procesu 
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vytvá ení osobních značek celebrit. V průběhu tohoto procesu se z celebrit stávají 

značky samy o sobě, i díky tomu, že mohou svou značku budovat a prezentovat p ímo 

na sociálních sítích. Spolupráce s celebritami tak bude vypadat v ideálním p ípadě jako 

oboustranná spolupráce dvou značek. Celebrity v takovýchto spolupracích 

pravděpodobně budou vystupovat nejčastěji jako návrhá i speciálních kolekcí se svým 

jménem, jako nap . David Beckham pro značky H&M či Belstaff. 

Bohužel současné výzkumy se zamě ují na vliv počtu podpo ených značek 

celebritou na vnímání zákazníky, avšak už nezkoumají, jaký vliv má na zákazníkovo 

vnímání celebrity nesoulad vlastností značky a celebrity. Budoucí výzkumy celebrity 

endorsementu by se tak měly zamě it na p enos významů ze strany značky k osobní 

značce celebrity, a to z důvodu aktuálnosti celé této problematiky.  

 

Summary 

Using celebrities in marketing communication is an increasingly popular way of 

brand promotion. This paper offered an insight into the issue of celebrity endorsement 

and explained, among others, the reasons why the brands are using celebrities for their 

promotional activities and what are the risks of doing so. These risks were, in fact, what 

the practical part of this thesis focused on. Such risks including phenomenon of multiple 

brand celebrity endorsement were first researched by the theoretical framework, and 

that was consequently applied in practice on the example of David Beckham. 

David Beckham is currently one of the best-paid retired athletes, mainly for his 

income from cooperation with various brands. In this paper it was proven that David 

Beckham continuously exceeded the threshold for multiple brand celebrity 

endorsement. The number of his cooperation with brands, at the same time, 

demonstrates his attractiveness as a brand endorser. Results of the research on multiple 

brand celebrity endorsement did not support the hypothesis that the increasing number 

of endorsements negatively impacts trustworthiness of the celebrity. Hence, David 

Beckham can be a well-chosen endorser for brand cooperation.  

Based on the outcomes of this paper, it can be anticipated that celebrities will be 

increasingly used in the field of brand marketing communication, not only as the faces 

of various campaigns, but with more impact on the campaigns themselves. Most likely 

will celebrities in such relations take on the role of designers of special collections 



33 

 

bearing their names etc., such as it was for example with David Beckham and H&M or 

Belstaff. 

Unfortunately, current research mostly focuses on the influence of the number of 

brands endorsed on public perception; however, it does not study the impact of the 

discrepancy of brand‟s and celebrities characteristics or positioning. The future research 

should, thus, put great empathy on studying the mutual transfer of meanings and 

associations between the brand and a personal brand of a celebrity, especially for the 

topicality of the arising issue of multiple brand celebrity endorsement. 
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Příloha č. 1: Délka spoluprací Davida Beckhama se značkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 2: Postavení Davida Beckhama při propagaci značek 

 

Značka Postavení  
Adidas Sportovec 

Armani Celebrita 

Belstaff Celebrita 

Breitling Celebrita 

Burger King Sportovec 

Coty Celebrita 

Disney Celebrita 

EA Sports Sportovec 

Gilette Celebrita 

H&M Celebrita 

Haig Club Celebrita 

China Auto Rental Celebrita 

Chinese Super League Sportovec 

Jaguar Celebrita 

Motorola Celebrita 

Pepsi Sportovec 

Sainsbury's Celebrita 

Samsung Celebrita 

Sands China Celebrita 

Sharpie Celebrita 

Sky Sports Sportovec 

Sprint Celebrita 

 

 

 Postavení počet % 

Sportovec 6 27 % 

Celebrita 16 73 % 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 3: Role Davida Beckhama při propagaci  značek  

 

Značka Role 

Adidas Brand ambasador 

Armani Brand ambasador 

Belstaff Celebrity zaměstnanec 

Breitling Brand ambasador 

Coty Celebrity zaměstnanec 

Gilette Brand ambasador 

H&M Celebrity zaměstnanec 

Haig Club Celebrity majitel 

China Auto Rental Brand ambasador 

Chinese Super League Brand ambasador 

Jaguar Brand ambasador 

Motorola Brand ambasador 

Pepsi Brand ambasador 

Sainsbury's Brand ambasador 

Samsung Brand ambasador 

Sands China Brand ambasador 

Sky Sports Brand ambasador 

 
 

Role počet % 

Brand ambasador 13 81 % 

Celebrity 
zaměstnanec 3 19 % 

Celebrity majitel 1 6 % 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 4: Kategorie a typy značek podporovaných Davidem 
Beckhamem 

Značka Kategorie Typ 

Adidas Masová Móda 

Armani Prémiová Móda 

Belstaff Prémiová Móda 

Breitling Prémiová Móda 

Burger King Masová Jídlo a pití 
Coty Masová Kosmetika 

Disney Masová Ostatní 
EA Sports Masová Technologie 

Gilette Masová Kosmetika 

H&M Masová Móda 

Haig Club Prémiová Jídlo a pití 
China Auto Rental Masová Ostatní 
Chinese Super League Masová Ostatní 
Jaguar Prémiová Auto-moto 

Motorola Masová Technologie 

Pepsi Masová Jídlo a pití 
Sainsbury's Masová Ostatní 
Samsung Masová Technologie 

Sands China Prémiová Ostatní 
Sharpie Masová Ostatní 
Sky Sports Masová Technologie 

Sprint Masová Technologie 

 

Kategorie značek 

Prémiová 6 27 % 

Masová 16 73 % 

   Typy značek dle zamě ení 
Móda 5 23 % 

Technologie 5 23 % 

Auto-moto 1 5 % 

Jídlo a pití 3 14 % 

Ostatní 6 27 % 

Kosmetika 2 9 % 

Zdroj: vlastní výzkum  
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Příloha č. 5: Dotazník 

 

Vnímání osobnosti Davida Beckhama a jeho angažovanosti v reklamách 

ÚVOD 

Dobrý den, děkujeme Vám za Váš zájem o účast v tomto výzkumu. Dotazník se 

skládá z deseti otázek zaměřených na využívání celebrit v marketingové 
komunikaci značek a slouží jako část výzkumu k bakalářské práci. Jeho vyplnění 

by Vám nemělo zabrat více než 5 minut. Zajímá nás Váš názor, neexistují proto 
správné a špatné odpovědi. Dotazník je anonymní a výsledná data budou použitá 

pouze pro zpracování výzkumu. 
Předem Vám děkujeme za Váš čas. 

ČÁST 1 - OBECNÉ 

1. Pomáhá Vám p ítomnost celebrity v reklamě p i zapamatování značky?  

❏ Ano 

❏ Ne 

 

2. Měli jste někdy dojem, že celebrita podporuje p íliš mnoho značek?  

❏ Ano 

❏ Ne 

 

3. Pokud ano, jak jste nadále vnímali celebritu?  

❏ Stejně 

❏ Pozitivněji 

❏ Negativněji 

 

ČÁST 2 - DAVID BECKHAM 

4. Znáte Davida Beckhama?  

❏ Ano 

❏ Ne 
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5. Vybavíte si některé reklamní kampaně, ve kterých účinkoval?  

❏ Ano 

❏ Ne 

 

6. Pokud ano, uvedete, prosím, p íklad? (otev ená otázka)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. P ijde Vám, že vídáte Davida Beckhama v reklamách často? 

❏ Ano 

❏ Ne 

 

8. Zde vidíte seznam 22 značek, se kterými David Beckham spolupracoval v letech 2006–

2016. Zaškrtněte, prosím, značky, jejichž spolupráci s Davidem Beckhamem si 

vybavíte.

❏ Adidas 

❏ Armani  

❏ Belstaff 

❏ Breitling 

❏ Burger King  

❏ Coty (parfémy David 

Beckham) 

❏ Disney  

❏ EA Sports 

❏ Gillette 

❏ H&M 

❏ Haig Club 

❏ China Auto Rental 

❏ Chinese Super League 

❏ Jaguar 

❏ Motorola 

❏ Pepsi 

❏ Sainsbury‟s 

❏ Samsung 

❏ Sands China 

❏ Sharpie 

❏ Sky Sports 

❏ Sprint 

❏ žádnou z uvedených neznám 



49 

 

 

9. Viděli jste seznam 22 značek, které David Beckham podporoval v letech 2006–

2016, jak nyní vnímáte jeho osobnost v souvislosti s jeho angažovaností p i 

propagaci značek? 

❏ Beze změny 

❏ Negativně 

❏ Pozitivně 

 

10. Vnímáte Davida Beckhama spíše jako sportovce nebo celebritu? 

❏ Sportovce 

❏ Celebritu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jaké je Vaše pohlaví? 

❏ Muž 

❏ Žena 

 

Jaký je Váš věk? 

❏ 15 – 25 

❏ 26 – 35 

❏ 36 – 45 

❏ 46 – 55 

❏ 56 a více let 
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Příloha č. 6: Měli jste někdy dojem, že některá celebrita podporuje 
příliš mnoho značek?  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Příloha č. 7: Pokud ano, jak jste tuto celebritu nadále vnímali?  

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

45 % 

44 % 

11 % 

Ano

Ne

Nedokážu posoudit

72 % 

26 % 

2 % 

Beze změny
Negativně
Pozitivně
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Příloha č. 8: Přijde Vám, že vídáte Davida Beckhama v reklamních 
kampaních často?  

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 9: Viděli jste seznam 22 značek, které David Beckham 
podporoval v letech 2006–2016, jak nyní vnímáte jeho osobnost 
v souvislosti s jeho angažovaností při propagaci značek? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

70 % 

30 % 

Ano

Ne

79 % 

16 % 

5 % 

Beze změny
Negativně
Pozitivně
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Příloha č. 10: Vnímáte Davida Beckhama spíše jako sportovce nebo 
jako celebritu?  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Příloha č. 11: David Beckham v reklamní kampani značky Armani  

 

 

Zdroj: The Gloss [online]. 2008 [cit. 2017-05-08].  Dostupné z: 

http://www.thegloss.com/fashion/david-beckham-emporio-armani-underwear-ad-campaign/ 

  

42 % 

58 % 

Sportovce

Celebritu
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Příloha č. 12: David Beckham v reklamní kampani značky H&M  

 

Zdroj: Acces Hollywood [online]. 2012 [cit. 2017-05-08].  Dostupné z: 

http://www.thegloss.com/fashion/david-beckham-emporio-armani-underwear-ad-campaign/ 

 

 


