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Abstrakt 

 

Název:   Úloha značky v brandingu mistrovství světa v ledním hokeji 

 

Cíle: Cílem práce je navrţení archetypu značky pro mistrovství světa 

v ledním hokeji, který bude vycházet především z kvalitativního 

výzkumu zaměřeného na vnímání značek hokejových mistrovství 

světa z let 2007-2017. 

 

Metody: Důleţitou součástí diplomové práce byl marketingový výzkum 

vnímání značek hokejových mistrovství světa, při kterém bylo 

vyuţito elektronické a písemné dotazování. Teoretická část 

vychází především z analýzy dokumentů (teoretická reflexe).  

V analytické části jsem vyuţila také popisnou analýzu. 

 

Výsledky: V diplomové práci byl navrţen archetyp značky pro mistrovství 

světa v ledním hokeji. Archetyp byl pojmenován Férový chlap a 

nese v sobě některé základní hodnoty typické pro hokejové 

prostředí (například fair play, přátelství či respekt). 

 

Klíčová slova:  archetyp, logo, maskot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: Role of brand in branding activities of Ice Hockey World 

Championship 

 

Objectives: The aim of this thesis is to create a new archetype of brand of Ice 

Hockey World Championship. This archetype is based on results 

of qualitative research which is focused on perception of brand of 

Ice Hockey World Championship from last 11 years (2007-2017). 

 

Methods: Written and electronic questioning was used in research focused 

on the perception of brand of Ice Hockey World Championship. 

This research is very important part of the thesis. The theoretical 

part is based on the analysis of documents (theoretical reflection). 

Descriptive analysis was used in the analytical part. 

 

Results:  Archetype of brand of Ice Hockey World Championship was 

created in the thesis. This archetype was named The Fair Guy and 

contains some basic values typical of ice hockey (e.g. fair play, 

friendship or respect). 

 

Keywords:  archetype, logo, mascot 
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1  ÚVOD 

 

Mnoţství značek na trhu v dnešní době neustále roste. Produkty, které na trhu 

společnosti nabízejí, jsou si z funkčního hlediska velice podobné. Nabízí se tedy otázka, 

jakým způsobem mohou firmy své produkty co nejlépe odlišit od konkurence? Je jasné, 

ţe se jedná především o různé marketingové aktivity.  I ty ale v dnešní době bývají do 

jisté míry totoţné, případně velice podobné. Pokud tedy společnosti chtějí být úspěšné, 

musí tvorbu značky velice pečlivě promýšlet a vyuţívat i „originální“ prvky a aktivity. 

Jedním z těchto neotřelých způsobů, jak budovat silnou značky, je vyuţití 

archetypů.  Tato problematika není v marketingu vyuţívána moc často.   A podle mého 

názoru je to škoda. Ukazuje se totiţ, ţe pokud firmy archetypy vyuţívají správným 

způsobem, mohou nad konkurencí získat velikou výhodu. Za vše mluví příklady firem, 

které přizpůsobují své značky (i veškeré aktivity) jednotlivým archetypům. Jedná se o 

velice úspěšné nadnárodní společnosti jako například Coca-Cola, Nike, Pepsi apod. 

Archetypy jsou vzory, které působí na zákazníky vţdy velice podobným 

způsobem, a to ať ţijí kdekoliv na světě. Odpadá tedy problém odlišnosti kultur apod. 

Právě to pak můţe pro firmy znamenat velkou výhodu při expanzi na zahraniční trhy.  

Další výhoda vyuţití archetypů spočívá především v tom, ţe působí vţdy 

hluboko v mysli spotřebitelů. Tam zanechávají velice důleţitou psychickou stopu. 

Správně zvolené a vyuţívané archetypy dokáţou v mysli lidí aktivovat emoce a i skryté 

touhy, které by byly za normálních okolností uloţeny hluboko a nemusely by se nikdy 

projevit. Tyto touhy a potřeby spotřebitelů jsou pak uspokojovány právě nákupem 

výrobků dané značky. Velice často se tak vytváří loajalita zákazníků k dané značce. Pro 

většinu firem by právě získání loajálních zákazníků mělo být tím hlavním cílem. 

Při vyuţití archetypů v marketingu mě zaujalo především spojení více oborů 

lidské činnosti. V tomto případě se jedná o spojení marketingu a psychologie. Ta se 

v současné době v reklamě a dalších marketingových aktivitách vyuţívá čím dál častěji. 

Právě z toho důvodu, ţe psychologie i marketing jsou obory, které mě velice zajímají, 

rozhodla jsem se v diplomové práci zabývat právě touto problematikou.  

Výše zmiňované oblasti lidské činnosti jsem se rozhodla aplikovat ještě na 

sportovní prostředí. Konkrétně na prostředí ledního hokeje, ke kterému mám velice 

blízko. Zaměřím se především na značky mistrovství světa v ledním hokeji. Podle mého 
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názoru právě jejich vytváření není důkladněji promýšleno a jednotlivé prvky značky 

nejsou voleny podle nějakého jednotného klíče.  

Například při tvorbě log hokejových šampionátů mám pocit, ţe bývá ve většině 

případů propagována spíše pořadatelská země neţ lední hokej jako takový. Právě proto 

bych ráda v této diplomové práci navrhla archetyp značky pro hokejová mistrovství 

světa. Především z toho důvodu, aby mezi jednotlivými logy, která se kaţdoročně mění, 

vţdy existovala větší spojitost (např. vyuţitím podobně působících symbolů apod.) a 

značka mistrovství světa v ledním hokeji tak byla o něco silnější. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrţení vhodného archetypu značky pro 

mistrovství světa v ledním hokeji. Tento archetyp bude vycházet z analýzy vybraných 

prvků značek posledních jedenácti hokejových šampionátů z let 2007-2017. Dále také 

z kvalitativního výzkumu, který bude zaměřen především na vnímání značek 

hokejových mistrovství světa z let 2007-2017. 

 

Na základě cílů práce byly zvoleny následující dílčí úkoly: 

1. Vypracování teoretické části a prostudování problematiky vyuţití archetypů 

v marketingu a ve sportovním prostředí. 

2. Příprava, realizace a vyhodnocení výzkumu zaměřeného na vnímání značek 

mistrovství světa v ledním hokeji z let 2007-2017. 

3. Analýza vybraných prvků značky hokejových mistrovství světa z let 2007-2017. 

4. Navrţení vhodného archetypu pro mistrovství světa v ledním hokeji. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Na začátek je důleţité definovat některé ze základních pojmů, které jsou v práci 

hojně pouţívány. Především pojem značka je pro celou práci velice důleţitý, bude proto 

rozebrán o něco podrobněji neţ ostatní. Nezbytné je také objasnění problematiky 

archetypů a jejich pouţití v oblasti marketingu i ve sportovním prostředí.   

 

3.1  Značka 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu práce, značka v dnešní době nabývá stále většího a 

většího významu. Její pouţívání je důleţitou součástí úspěšného obchodu a přináší 

mnoho výhod jak pro firmy, tak i pro zákazníky. Značka je hodně široký pojem a ne 

všichni ho chápou správným způsobem, proto je nutné si v následujících kapitolách 

uvést několik definic. Také povaţuji za důleţité tento pojem podrobněji rozebrat a 

představit si jednotlivé prvky značky, její image, identitu, ale třeba i historii atd. 

 

3.1.1  Historie značky  

Tuto kapitolu týkající se historie značek jsem pro začátek zařadila z toho 

důvodu, aby bylo jasné, ţe značky nejsou jen záleţitost posledních let, ale mají poměrně 

dlouhou historii, stejně jako archetypy. A teprve aţ v nedávné době došlo ke spojení 

těchto dvou oblastí. 

První náznaky pouţívání značek bychom nalezli uţ ve starověku. Ve srovnání 

s těmi současnými byly samozřejmě odlišné, ale dá se říci, ţe účel jejich vyuţívání byl 

stejný jako dnes. Značky měly slouţit především k odlišení a usnadnit tak zákazníkům 

rozhodování. Své výrobky a produkty (např. porcelán, keramiku či šperky) označovali 

řemeslníci symboly z toho důvodu, aby dali kupujícím jasně najevo, kdo za výrobkem 

stojí a spojili tak s ním své jméno - svůj závazek kvality (Keller, 2007). 

Se značkami v dnešním slova smyslu se setkáváme aţ na konci 19. století 

s příchodem industrializace. Ta s sebou přinesla zlepšení logistiky, sníţení nákladů na 

výrobu i masovou produkci a spotřebu. Objevuje se tak další významná funkce značek, 

a to jako ochranná známka. Ta měla firmy chránit před konkurencí velkovýroby. Ve 

Spojených státech amerických se v tomto období objevují značky, které jsou známé 

dodnes, např. Procter & Gamble, Coca Cola, Heinz nebo Avon (Jindra, 2009). 



13 

 

3.1.2  Definice značky 

Definic, které vysvětlují pojem značka, existuje celá řada. V této kapitole budou 

představeny jen vybrané, které osobně povaţuji za nejdůleţitější pro problematiku 

řešenou v této diplomové práci.  

Na úvod lze uvést zajímavou definici, která souvisí i s historií značky 

z předchozí kapitoly. Cézar (2007) uvádí, ţe „anglický výraz pro značku (= brand) 

původně znamená vypálené ocejchované znamení u dobytka či provinilců a podobně i 

dnešní značka by měla vypalovat cejch do povědomí zákazníka.“ S touto definicí lze 

jistě souhlasit. Celý marketing je v podstatě o budování značek v mysli zákazníků. Je to 

totiţ právě zákazník, kdo je „majitelem“ značky, protoţe je to pouze on, kdo si ve své 

mysli nosí význam dané značky (Rypáček, 2003). 

Další definice je od Americké marketingové asociace, která uvádí, ţe „značka je 

jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící k 

identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci 

trhu“ (Keller, 2007, s. 33). Tato definice je v marketingu uţívána velice často. Nicméně 

objevuje se i kritika (např. David Arnold) tohoto vysvětlení kvůli tomu, ţe je příliš 

orientováno na produkt a vizuální funkce. S touto kritikou se dá jistě souhlasit. Podle 

mého názoru jsou u značky velice podstatné i nehmotné atributy, coţ ostatně dokazuje 

právě vyuţití archetypů v marketingu.  

Z výše uvedeného důvodu se mi jeví jako vhodnější (všeobecnější) následující 

definice. „Značka je jméno, termín, design, symbol nebo jakýkoliv jiný rys, který 

identifikuje prodávajícího zboží nebo služby od ostatních prodejců“ (Anderson a 

Bennett, 1988, s. 18). V této charakteristice se uţ objevuje prostor i pro nehmotné části 

značky, coţ povaţuji za správné. 

Jako poslední bych ráda uvedla, jak ke značce přistupuje Vysekalová (2002). Ta 

pojímá definici značky ve dvou prvcích, coţ ilustruje obrázek 1. Symbolismus značky 

je v podstatě fyzické ztvárnění: logo, jméno, barvy apod. Myslím si, ţe tato část je 

velice důleţitá. Právě například loga, barvy, maskoti jsou zákazníky vnímány nejvíce. 

Konkrétně u hokejových šampionátů jsou to prvky, které se během turnaje objevují 

velmi často. A podle mého názoru by těmto prvkům značky při jejich tvorbě měla být 

organizátory věnována větší pozornost. Druhou částí značky je pak její význam. Tedy 

to, jak je značka chápána spotřebiteli a jaké zaujímá postavení v jejich mysli.  

Podle mého názoru tato definice velice dobře ilustruje vzájemnou provázanost 

jednotlivých částí značky. Ty spolu úzce souvisí a je tak důleţité oběma z nich věnovat 
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pozornost, pokud má být určitá značka na trhu úspěšná. Zvláště pak symbolům (loga, 

maskoti apod.), které podle mého názoru zásadně ovlivňují to, jakým způsobem je 

značka vnímána zákazníky.  

 

Obrázek 1: Definice značky podle Vysekalové 

 
Zdroj: Vysekalová a Komárková (2002, s. 222) 

 

3.1.2.1  Sportovní značka 

V této kapitole je jistě na místě zmínit značku i konkrétně ve sportovním 

prostředí, které má svá daná specifika. Platí samozřejmě, ţe jako kaţdá silná značka, tak 

i ta sportovní přináší firmám, klubům či sportovním událostem mnoho výhod. Díky své 

obchodní značce se sportovní události, kluby i organizace mohou odlišit od svých 

konkurentů a získat tak určitou výhodu. Tato konkurenční výhoda jim můţe napomoci 

nejen k získání nových a udrţení stávajících zákazníků, a tím i k vytvoření stálého 

okruhu loajálních zákazníků, ale také v záleţitostech týkajících se např. sponzoringu, 

tedy ke snadnějšímu získávání obchodních partnerů. 

Sportovní značky lze rozdělit do dvou základních kategorií. První z nich jsou 

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

(události) a organizace (Petráčková, 2010). 

Značky sportovního zboţí a sluţeb jsou sice velice specifické. Ve své podstatě 

ale nevykazují z marketingového hlediska ţádné výrazné rozdíly oproti jiným značkám,  

které se zabývají nabídkou zboţí a sluţeb v ostatních oblastech hospodářství. Lze tedy 

říci, ţe pro ně platí klasické zákonitosti marketingu, které se týkají nabídky zboţí a 

sluţeb ze všeobecného hlediska (Petráčková, 2010). 
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 U značek sportovních klubů (týmů), soutěţí (událostí) a organizací je ale 

z marketingového hlediska v mnoha ohledech potřeba odlišný přístup k budování silné 

značky. Tento zvláštní přístup je nutný hlavně v důsledku specifické trţní situace, které 

je nabídka tělesné výchovy a sportu vystavena, dále v důsledku typických vlastností pro 

tuto kategorii a také co se týče distribuce (Čáslavová, 2000). 

Vlastnosti typické pro produkty značek sportovních klubů (týmů), soutěţí 

(událostí) a organizací jsou podle Čáslavové (2000) následující: 

 Subjektivní oceňování zákazníky (diváky) – hodnocení sportovních produktů, 

které tyto značky nabízejí je velice subjektivní, např. někdo můţe být s výkonem 

týmu při určitém utkání spokojen a někdo jiný nikoli. 

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

velmi závislé na čase a prostoru. 

 Nepředvídatelný vývoj – v popředí stojí napětí nepředvídatelného, nelze zaručit 

stále stejnou kvalitu těchto produktů. 

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

úroveň utkání. 

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

dílčích částí (sportovní stadion a jeho vybavení, sportovní akce, jednotliví hráči, 

atd.), které mají souvislost s řadou dalších oblastí jako např. hospodářství, 

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

volným časem atd. 

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

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

(např. utkání, akce, tréninky týmu či jednotlivých sportovců). 

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

klasické nákladové modely cenové tvorby. 

 

Ukazuje se tedy, ţe vytváření silné značky pro sportovní události či kluby není 

kvůli specifickým vlastnostem těchto produktů vůbec jednoduchá záleţitost. Podle 

mého názoru by tak těmto činnostem měla být věnována ještě větší pozornost.  
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3.1.3  Funkce značky  

Funkce značek uţ byly z části nastíněny v kapitole 3.1.1 Historie značky. 

Povaţuji ale za důleţité tyto úkoly značky ještě jednou shrnout.  

Podle Machkové (2006) patří k základním funkcím značky následující: 

 Diferenciace – výrobci nebo poskytovateli umoţňuje odlišit se od konkurence. 

 Diverzifikace výrobků a služeb – umoţňuje vytvoření jakostních a cenových 

úrovní značek.   

 Identifikace výrobku, služby nebo firmy – značka umoţňuje spotřebiteli orientaci 

a zjednodušuje mu volbu výrobku.  

Mezi další funkce patří podle Machkové (2006) také: 

 Časová a věcná kontinuita – obměna a modernizace výrobků. Výrobky jsou na 

trh uváděny pod různými jmény, nicméně hlavní značka zůstává nositelem 

kontinuity. 

 Nositel hodnoty – značka můţe být nehmotným vkladem do společného 

podnikání, součástí licenčních obchodů, můţe zvýšit prodejní cenu firmy při 

fúzi a akvizici.   

 Tradice a záruka kvality výrobku 

 Tvůrce image spotřebitele 

 Reprezentant životního stylu a symbolu své doby 

 

U pravidelných sportovních akcí jako například mistrovství světa v ledním 

hokeji platí některé tyto funkce obdobně jako u jiných výrobků a sluţeb. Je jasné, ţe 

značka hokejových šampionátů přináší odlišení od konkurence. Ať uţ se jedná o 

konkurenci jiné hokejové akce (např. vyřazovací část Národní hokejové ligy, která v té 

době obvykle probíhá), či konkurenci v podobě jiné sportovní i mimo sportovní akce. 

Stejně tak pomáhá spotřebitelům se orientovat apod. Nicméně některé funkce jako je 

například časová a věcná kontinuita si u značky hokejového mistrovství světa přece jen 

představit nedokáţu.  

 

3.1.4  Prvky značky 

Jak uţ bylo v práci několikrát zmíněno, značka se skládá z mnoha důleţitých 

prvků, které společně tvoří jeden celek. Je tedy důleţité, aby se volbě těchto částí vţdy 

věnovala patřičná pozornost.  
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 „Prvky značky jsou patentovatelné instrumenty, které slouží k identifikaci a 

diferenciaci značky“ (Kotler, Keller, 2007, s. 319). Cílem je tyto prvky zvolit tak, aby 

společně vytvářely co největší hodnotu.   

Kotler a Keller (2007) uvádí šest základních kritérií, která by měly firmy brát 

v úvahu při výběru prvků značky:  

 Zapamatovatelnost: prvky značky by měly být vybrány tak, aby byly pro 

zákazníky co nejlehčeji zapamatovatelné, vybavitelné a rozpoznatelné. Pak jsou 

schopny vrýt se do jejich povědomí. Jako vhodné se ukazují krátké názvy a 

jednoduchá a originální loga.   

 Smysluplnost: toto kritérium zahrnuje dva základní aspekty – všeobecné 

informace o povaze produktu a konkrétní informace o jednotlivých atributech a 

výhodách značky. Vnitřní význam částí značky by měl podporovat vytváření 

ţádoucích asociací se značkou.   

 Obliba: asociace vznikající z obliby a přitaţlivosti prvků značky se mohou stát 

zásadními v hodnotě značky. Prvky značky by měly být tedy i esteticky 

zajímavé a působivé, aby se zákazníkům líbily. 

 Přenosnost: toto kritérium představuje, jakou roli mohou prvky značky hrát v 

hodnotě značky u nových produktů a nakolik dodávají prvky značky hodnotu v 

rámci geografických hranic a segmentů trhů. Podle doporučení by měly být 

prvky značky jednoduše přenositelné jak geograficky a kulturně, tak do jiných 

produktových řad při rozšiřování nabídky (Bednářová, 2014). 

 Adaptibilita: vzhledem k vývoji a změnám v názorech a preferencích 

spotřebitelů je vhodné, aby měly prvky značky moţnost přizpůsobení se a 

aktualizace vzhledem k aktuálním podmínkám. Toho se vyuţívá především u 

grafického ztvárnění značky.   

 Možnost ochrany: při výběru prvků značky je potřeba věnovat pozornost i 

právní ochraně a registraci jednotlivých prvků, tak aby se firmy vyvarovaly 

napodobování svých výrobků a měly náskok před konkurencí.   

 

Pokud jsou podle výše zmíněných kritérií vhodně zvoleny všechny prvky značky 

a budou-li se jednotlivé části značky doplňovat a podporovat, povede to k maximalizaci 

hodnoty značky. Vše je pak základem identity značky, která má velký vliv na image 

značky (Keller, 2007). Oba pojmy budou ještě vysvětleny v následujících kapitolách 3.2 
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a 3.3.  Osobně tato kritéria povaţuji za velice důleţitá při rozhodování o prvcích značky. 

Právě z toho důvodu jsem některá z nich zařadila i do kvalitativního výzkumu, který je 

součástí této diplomové práce. Je zaměřen na vnímání vybraných prvků značek 

hokejových šampionátů z let 2007-2017. Jako kritéria, která budou respondenty 

hodnocena, jsem zvolila zapamatovatelnost a oblibu. Tyto body povaţuji u log a 

maskotů z hlediska zákazníků za velmi důleţité a oni sami je mohou lehce zhodnotit.  

Celá tato kapitola je věnována prvkům značky. Je tedy na místě si nyní 

konkrétně představit některé z nich. Mezi ty základní podle Kellera (2007) patří: jméno 

značky, URL značky, logo a symbol značky, představitel značky, slogan značky, znělka 

značky a balení a nápis. V další části kapitoly budou blíţe představeny jen ty prvky 

značky, které jsou nejčastěji vyuţívány při hokejových šampionátech.  

 

 Jméno značky: tento prvek bývá označován za ten vůbec nejdůleţitější, a proto 

by se výběru názvu měla věnovat značná pozornost. Jméno ve vnímání 

spotřebitelů úzce souvisí s daným produktem a zachycuje klíčové asociace 

spjaté se zboţím či sluţbou. U hokejových šampionátů byl v historii výběr 

jména velice jednoduchý. Keller (2007, s. 212) uvádí, ţe „jméno by mělo být 

jednoduché, snadno vyslovitelné či napsatelné; známé a smysluplné; odlišné, 

osobité a neobvyklé.“ Myslím si, ţe oficiální názvy šampionátů tato kritéria 

určitě splňují. Oficiální pojmenování příštího turnaje zní „Mistrovství světa 

v ledním hokeji 2018.“ 

 URL značky: je jasné, ţe propagace značky prostřednictvím internetu je 

v dnešním marketingu nezbytná. URL respektive internetová doména značky se 

tak poslední dobou stává podstatným prvkem značky. Oficiální webové stránky 

pro nadcházející šampionát jsou www.2018.iihfworlds.com. Zde došlo oproti 

uplynulým turnajům k drobné změně. Například v roce 2017 vypadala oficiální 

stránka takto www.iihfworlds2017.com.  

 Logo a symbol: vizuální ztvárnění značky je podle mého názoru nesmírně 

důleţité. Logo totiţ přispívá k mnohem rychlejšímu vybavení si vzpomínek a 

zkušeností, které se týkají dané značky (produktu) (Lečková, 2015). 

V praxi se můţeme setkat s logy s čistě slovním názvem (např. CCM), s 

logy doplněné o symbol (např. Warrior) nebo s abstraktními logy (např. loga 

některých hokejových klubů). Logo hokejového šampionátu se kaţdoročně 

mění. Záleţí vţdy na pořadatelích dané akce. Nicméně od roku 2006 existují 
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jednotná pravidla ohledně tvorby log hokejových šampionátů. Manuál byl 

vytvořen Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) a uvádí např. jednotný tvar 

loga, typ písma apod. Některá tato omezení budou představena později 

v analytické části diplomové práce.  

 Představitel značky: představitel značky, ať uţ je to maskot či celebrita, 

animovaný anebo skutečný, dodává značce lidské vlastnosti, které mohou vést k 

lepší komunikaci produktu. Vytvořit si totiţ vztah ke značce je pro spotřebitele 

za pomoci představitelů jednodušší. V případě hokejového mistrovství světa se 

kaţdoročně vyuţívá maskot, kterého si volí pořadatelé šampionátu. Nicméně 

vţdy musí být ještě schválen Mezinárodní hokejovou federací. Dále by se jako 

představitelé mohli vyuţít i samotní hokejisté, kteří jsou pro diváky také velice 

atraktivní.  

 Znělka (hymna) značky: hymna nebývá u hokejových mistrovství světa 

pravidelně. Občas se ale objevují oficiální písně, které celý turnaj doprovází. 

Nutno podotknout, ţe ve většině případů je mají na svědomí domácí interpreti a 

píseň si větší popularitu mimo pořadatelskou zemi nikdy nezíská.  

Za znělku by se daly počítat i různé melodie, které se objevují během 

zápasů např. při vyloučení. Ty se také turnaj od turnaje liší. Oficiální znělku má 

i Mezinárodní hokejová federace (dále IIHF). Tato melodie provází většinou 

všechny akce, které se konají pod záštitou této federace.  

 

3.2  Image značky 

 Další část, kterou je v souvislosti se značkou důleţité vysvětlit, je její image. 

„Image značky je souhrnem představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu k 

určitému objektu, např. k osobě, výrobku apod.“ (Hesková, 2006, s. 101). 

Image značky popisuje také Vysekalová (2004). Ta image značky povaţuje za 

obraz, který si spotřebitel vytvořil o jeho skutečných a imaginárních vlastnostech a 

subjektivně. Zároveň je subjektivně proţívanou představou o potřebách, které můţe 

uspokojovat. Image značky je vytvářena jak konkrétními asociacemi, jako jsou např. 

logo nebo cena produktu, tak i asociacemi abstraktními, například určitou sympatií ke 

značce. Abstraktní asociace pak velmi úzce souvisí s osobností značky, která bude 

představena později v dalších kapitolách diplomové práce. 
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Podle Heidera (2001) mají totiţ spotřebitelé tendenci značku personifikovat, 

kdyţ jí přiřazují lidské osobnostní charakteristiky.  

Mäder (2005) zase doplňuje informací o nedělitelnosti konkrétních a 

abstraktních znaků, vzhledem ke skutečnosti, ţe právě konkrétní znaky vytvářejí 

abstraktní asociace.   

Tyto definice jsem vybrala především pro jejich zaměření na asociace či 

osobnost značky. Pro mou diplomovou práci jsou totiţ tyto skutečnosti velice důleţité. 

Archetypy v marketingu v podstatě stojí na lidských vlastnostech a dalších 

charakteristikách a také asociace hrají v tomto případě podstatnou roli.  

Zde bych ještě chtěla zmínit, ţe občas můţe být pro firmy (značky) velice těţké 

image měnit. Třeba právě kvůli zmíněným asociacím, které se lidem v souvislosti 

s určitými pojmy a skutečnostmi objevují. Například pokud má někdo negativní postoj k 

určitému hokejistovi, můţe to mít i zásadní vliv na dojem celého hokejového týmu nebo 

ledního hokeje obecně. Takový názor se lidem potom těţko vyvrací. Platí to 

samozřejmě i opačným směrem, kdy postoj k lednímu hokeji můţe mít vliv na postoj 

vůči jednomu hokejistovi. 

 

3.2.1  Vnímání značky 

V souvislosti s pojmem image značky bych zařadila ještě definici vnímání 

značky. Na vnímání značky (resp. vybraných prvků) je v této diplomové práci zaměřen 

celý kvalitativní výzkum. 

„Vnímání je proces, v jehož rámci si určitá osoba vybírá, uspořádává a následně 

interpretuje přicházející informace, jedná se o proces závislý na vnitřním rozpoložení 

dané osoby a na fyzických podnětech ve vztahu k okolnímu prostředí“ (Kotler, Keller, 

2007, s. 223). 

Vysekalová (2011) uvádí ve spojitosti s vnímáním značek spotřebiteli důleţitost 

symbolů, které jsou uţívány k vyjádření typických znaků produktů a poţadovaných 

představ. Symboly mohou mít podobu verbální (sdělení) či neverbální, přičemţ 

Vysekalová poukazuje na důleţitost jejich správného pouţití. Cílem je prezentace 

symbolů takovým způsobem, aby byly správně dekódovány a aby asociace s 

myšlenkami a veškerými vjemy ukotvenými v dlouhodobé paměti spotřebitele byly 

správné a odpovídaly tak záměru, který marketéři mínili. 
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Na tyto aspekty značek, které by správně měly působit na psychiku spotřebitelů, 

poukazuje i Mikeš (2007, s. 89). Ten tvrdí, ţe „vnímání značky představuje soubor 

vlastností, které cílová skupina značce připisuje. Může se jednat jak o atributy z oblasti 

užitých vlastností, tak o charakteristiky výrazně psychologické povahy.“ 

Vnímání značek je sice velice subjektivní záleţitost, ale přece jen je moţné 

úsudek spotřebitelů do jisté míry ovlivnit. A to hlavně tím, jaký konkrétní symbol bude 

pouţit. Právě v této situaci se dají vyuţít archetypy, které by na lidi po celém světě měly 

působit vţdy podobným způsobem.  

 

3.3  Identita značky 

 Identita značky je dalším důleţitým pojmem. Často totiţ bývá zaměňován s 

pojmem image značky. Hned v prvním vysvětlení od Aakera níţe je jasně vidět ten 

zásadní rozdíl mezi oběma pojmy. Tedy to, ţe identita vţdy vychází vţdy od 

managementu firem. Obsahuje jakousi vizi, jak by měla být značka vnímána zákazníky. 

Dává značce smysl a směr. Na druhou stranu image vzniká vnímáním spotřebiteli. 

Ideální je tedy stav, kdy se identita shoduje s image (Višněvský, 2015). 

Aaker (2003) identitu definuje jako unikátní sadu asociací, které firma musí 

vytvořit a udrţet. Identita pomáhá vytvořit vztah mezi značkou a zákazníkem tak, ţe 

vytváří nabídku určité hodnoty, která má pro zákazníky funkční i citový význam a 

souvisí s jeho sebevyjádřením. Dále popisuje čtyři základní případy vnímání identity 

značky. Na značku se můţeme dívat jako na produkt, organizaci, osobu nebo symbol. 

Další pohled nabízí Přibová (2000), která identitou značky rozumí 

charakteristiky, které definují její podstatu a jedinečnost. Právě tyto charakteristiky 

povaţuji v souvislosti s tématem diplomové práce (tedy s archetypy) za velice důleţité. 

Podle mého názoru se dá říci, ţe právě tyto charakteristiky jsou součástí kaţdého 

archetypu značky. 

Mezi tyto charakteristiky podle Přibové (2000) patří: 

 Fyzické charakteristiky: výraz značky, který je na první pohled viditelný. 

 Osobnost značky: charakter značky, který je personifikován. 

 Kulturní hodnoty: kaţdá značka má své kulturní kořeny (např. národní, firemní 

kultura). 

 Vztahy: značka vyjadřuje vztah lidí, určitý typ vztahů.  
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 Reflektovaný spotřebitel: popisuje typického uţivatele značky a vysvětluje, jak 

je vnímán (jak chce být vnímán). 

 Vnímání sebe sama: značka je vnitřním zrcadlem zákazníka.  

 

3.4  Osobnost značky 

V této kapitole bych se ráda věnovala tématu osobnosti značky, které 

v souvislosti s archetypy povaţuji za podstatné. Osobnost značky zastává stále 

významnější roli. Vychází se z předpokladu, ţe značky mají svou osobnost stejně tak 

jako lidé. Zde právě vidím velkou podobnost s archetypy, které se v marketingu 

pouţívají. 

Osobností se rozumí soubor lidských vlastností přisuzovaných spotřebitelem 

nějaké značce. Formování osobnosti značky jako jejího obrazu v očích spotřebitele je 

zdlouhavým procesem a jakákoli záměrná změna ve směru vývoje je velmi náročná 

(Aaker, 2003). 

Osobnost značky tak jak je vnímána spotřebitelem má, vzhledem ke skutečnosti, 

ţe většina produktů disponuje téměř totoţnými technickými atributy, velký význam při 

rozlišení produktu dané značky od produktů značek ostatních (Mäder, 2005).  

Spotřebitel při získávání zkušeností se značkou značce postupně přisuzuje různé 

lidské vlastnosti a utváří tak její osobnost. Pokud se výsledná osobnost značky hodně 

liší od osobnosti spotřebitele, je spotřebitel od koupě produktu dané značky spíše 

odrazován. Pokud se však osobnost značky osobnosti spotřebitele podobá, koupě 

produktu dané značky spotřebitele láká a je pro něj zajímá (Krýsl, 2012). 

 Na osobnost značky mají veliký vliv její jednotlivé prvky jako logo, maskot 

apod. Opět se tedy dostáváme k tomu, ţe jejich volba je velice důleţitá. Měla by být 

dobře promyšlená. Firma by měla vţdy vědět, jakým způsobem chce na spotřebitele 

působit a podle toho volit dané prvky značky. Rozhodně by to neměl být jen tak 

nahodilý výběr. 

Problematika osobnosti značky není ve sportovním prostředí ojedinělá. Tomuto 

tématu se uţ věnovalo velké mnoţství autorů. Například Višněvský (2015) se ve své 

práci zabýval osobností značky Škoda Auto a jejím vlivem na sponzorované události, 

mezi které patří i pro tuto diplomovou práci podstatné mistrovství světa v ledním 

hokeji. Podle tohoto autora má na vnímání značky mistrovství světa v ledním hokeji 

velký vliv pořadatelská země, především národní hokejový svaz, který má veškerou 
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realizaci události včetně marketingu na starosti. Proto se můţe stát, ţe i přes dlouhodobé 

partnerství mistrovství světa v ledním hokeji se značkou Škoda Auto není dosaţeno 

jednoznačného vlivu ze strany sponzora. V souvislosti s tímto tvrzení, se kterým lze 

rozhodně souhlasit, bych opět ráda zdůraznila důleţitost správného zvolení všech prvků 

značky tak, aby dohromady tvořily jedinečný a zajímavý celek.  

Višněvský (2013) také zkoumal samostatně osobnost značky mistrovství světa 

v ledním hokeji. Z jeho marketingového výzkumu vyplývá, ţe značku hokejových 

šampionátů nejvíce vystihují vlastnosti jako stabilní, aktivní a důvěryhodný. Dále se 

často také objevovaly názory jako vzrušující, dynamický a odpovědný. Občas se 

respondenti vyjádřili, ţe jim tato událost připadá inovativní, jedinečná či přirozená. 

Osobností značky ve sportu se zabývaly i autorky Čáslavová a Petráčková 

(2011), které zkoumaly osobnosti značek významných sportovních událostí, a to letních 

olympijských her, Tour de France a mistrovství světa ve fotbale. Osobnosti značek byly 

v tomto výzkumu hodnoceny podle určitých dimenzí a s nimi souvisejících 

charakteristik. Na rozebírání konkrétních výsledků v této diplomové práci bohuţel není 

prostor, ale výzkum mě zaujal z toho důvodu, ţe by bylo zajímavé v budoucnu něco 

podobného aplikovat například i na hokejová mistrovství světa. 

 

3.5  Branding 

 Tento pojem se objevuje v názvu diplomové práce. Je proto nutné ho v teoretické 

části také definovat. Jednoduše by se dalo říci, ţe branding je vybavení produktu 

značkou. Důvod tohoto procesu je jasný. Firmy chtějí docílit toho, ţe jejich produkt 

bude moţné snadno odlišit od konkurence. Pomocí brandingu se pak vytváří 

podvědomé spojení se zákazníkem a zákazník sám má díky brandingu moţnost si 

přehledně systematizovat získané informace o produktech i sluţbách. To mu celé 

usnadňuje fázi rozhodování o koupi v procesu nákupního chování (Kotler, 2007). 

 Branding je úspěšný ve chvíli, kdy se firmě podaří přesvědčit spotřebitele o určitých 

objektivních rozdílech mezi značkami v dané kategorii produktu. Tímto způsobem 

vzniká hodnota značky (Krýsl, 2012).   

Z definice tak vyplývá jeden z cílů brandingu, tedy budování sympatií ke 

značce. Je velice důleţité udrţovat vztah s potenciálními zákazníky, nastavovat jejich 

očekávání a vytvářet pozitivní asociace ke značce. 

Podle Machkové (2006) je hodnota značky dána tím, jak jsou k ní zákazníci 
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loajální, jak je značka známá, jak velkých dosahuje kvalit a jak jsou s ní její výrobky z 

pohledu spotřebitele ztotoţňovány. 

Jako poslední bych uvedla definici Healeyho (2008, s. 248). Ten uvádí, ţe 

„branding je proces systematického spojování záměrně vytvořené symbolické identity s 

podstatou značky, který má vyvolat a posléze naplnit očekávání. Může obsahovat určení 

nebo vymezení této podstaty. Téměř vždy je jeho součástí tvorba identity.“  

V této definici se mi líbí především zdůraznění identity značky, na kterou by se 

nemělo zapomínat. A to hlavně symbolické identity (tedy vyuţití symbolů), kterou 

v souvislosti s archetypy povaţuji za velmi důleţitou. 

Healey (2008) také uvádí pět nejčastějších prvků brandingu:  

 Positioning  

 Příběh  

 Design  

 Cena  

 Vztah se zákazníkem  

 

Více bych se nyní zaměřila pouze na příběh a design, které podle mého názoru 

úzce souvisí s vyuţitím archetypů.  

Příběh: tento prvek brandingu má dlouhou historii. Mezi lidmi se vţdy vyprávěly 

příběhy, které se často předávaly i z generace na generaci. Firmy se tak snaţí vytvořit 

příběh, který se úzce váţe na produkt. Ten se pak snaţí vyuţívat v propagace značky 

nebo produktu. Často se volí takový příběh, který se dotkne emocí spotřebitelů a vtáhne 

ho do děje. Příběh by měl upoutat pozornost a jako značka obecně odlišit produktu od 

ostatních (Healey, 2008). 

Design: do této části řadíme produkt, jeho obal, vzhled marketingových materiálů, 

atmosféru prodejen a veškeré spojitosti se značkou jako např. webové stránky, broţury, 

oděvy, tiskopisy (faktury), merchandising aj. Design tak zahrnuje všechny aspekty 

produktu a nejen vizuální stránku, jak si mnoho lidí myslí. Design by měl být poutavý, 

nezaměnitelný a především jednotný. I kdyţ se to nemusí na první pohled zdát zřejmé, 

design zaujímá v brandingu podle Healeyho (2008) nejdůleţitější roli. 

 Vondráčková (2010) uvádí design jako jednu z deseti nezbytných zásad, které je 

potřeba promyslet v marketingu sportovních akcí. Přirovnává ho v podstatě k designu 

firmy a uvádí, ţe by organizátoři měli vţdy co nejlépe vytvořit a hlavně vyuţít svou 
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značku. S tímto tvrzením naprosto souhlasím. Dle mého názoru správně zvolený 

vhodný design můţe významně pomoci k tomu, aby celá akce byla úspěšná. Atraktivní 

design můţe znamenat i to, ţe se celá akce snadněji vryje do myslí návštěvníků, 

účastníků, diváků apod., coţ je podle mého názoru rozhodně ţádoucí. 

 

3.6  Archetypy 

Cílem diplomové práce je navrţení vhodného archetypu, který bude moţné 

vyuţít v hokejovém prostředí (konkrétně při hokejových mistrovství světa). Archetyp 

ale není moc často vyuţívaný pojem. Je tedy nutné si ho nejdříve vysvětlit.  

S pojmem archetyp je nejčastěji spojován švýcarský lékař a psychoterapeut Carl 

Gustav Jung, který jako první tento pojem definoval. Podle Junga (1994) jsou archetypy 

formy či obrazy kolektivní povahy, které se objevují v podstatě na celém světě. 

Nejčastěji se s nimi setkáváme v mýtech.  

Archetyp je vrození tendence vytvářet univerzální mytologické obrazy. Jsou 

psychickými, energetickými centry, které mohou vyvolávat silné emoce. Archetypy jsou 

produktem veškerých zkušeností lidstva. Příkladem je hrdinský mýtus, který jako 

archetyp existuje ve všech kulturách a ve všech dobách. Ve středu stojí mohutná 

postava, která zvítězí nad ohroţující silou. Mýty se mohou v detailech od sebe 

odlišovat, ale základní struktura je zachována (Jung, 1994). 

Archetyp Hrdiny se objevuje dokonce i ve sportovním prostředí. Tento konkrétní 

příklad bude více rozebrán v kapitole 3.6.2.1. 

 

3.6.1  Archetypy v marketingu 

Archetypy v marketingu se v dnešní době pouţívají samozřejmě hlavně pro 

odlišení značky v konkurenčním prostředí. Vyuţívání těchto vzorů slouţí k odhalení 

unikátních prvků značky a mohou mít zásadní vliv na její hodnotu. 

Pokud je archetyp vyuţit správným způsobem, můţe být pro firmu velice 

přínosný. Studie z roku 2000 ukazuje, ţe značky, které pracují s archetypy, mohou 

zvýšit reálnou hodnotu akciové společnosti aţ o 66%. Je to především díky příběhu, 

který v sobě archetypy obsahují. Ten na spotřebitele působí aţ magnetickou přitaţlivostí 

(Hartwell a Chen, 2012). 
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Organizace samozřejmě ve skutečnosti osobou není. I přesto ale má svůj 

charakter. Ten je zakotven ve značce a kultuře, kterou symbolizuje. Je jasné, ţe 

rozpoznat tento charakteristický znak můţe být velmi těţké. Ale ve chvíli, kdy se to 

firmě podaří, můţe jí vyuţití archetypu přinést mnoho výhod.  Vyuţití archetypálního 

přístupu zlepšuje image společnosti (značky) a pomáhá tak zlepšovat i vztahy se 

zákazníky (Hartwell a Chen, 2012). 

 

Problematika vyuţití archetypů v marketingu není v literatuře zatím rozebírána 

moc často. Jednou z mála dobře zpracovaných publikací věnující se tomuto tématu je 

kniha s názvem Hrdina nebo psanec (Jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly 

archetypů) od autorek Margaret Mark a Carol S. Pearson. Ta proto bude pro teoretickou 

část diplomové práci stěţejní publikací. 

Podle Mark a Pearson (2012) se v marketingu archetypy vyuţívaly vţdy. Jako 

příklad uvádějí postavu Jollyho, maskota dodavatele zeleniny Green Giant. Jolly byl 

zelený muţík, tedy postava spojovaná s plodností a hojností. Vyuţití jasné symboliky 

podpořilo význam značky. V případě ikonických značek ale nelze hovořit pouze o 

podpoře významu, takové značky v průběhu času samy o sobě nabývají symbolického 

významu. Jako příklad zde autorky uvádí značku mýdla Ivory, která sama o sobě v 

současné době symbolizuje archetyp Neviňátko.  

Archetypy působí totiţ hluboko v  mysli spotřebitelů, kde zanechávají jakýsi 

psychický otisk. Vytváří tak důleţitý pocit pochopení a souznění. Správně zvolené a 

pouţívané archetypy dokáţou v mysli lidí aktivovat emoce a touhy, které by byly 

normálně hluboko uloţeny. Zároveň tak signalizují naplnění základních lidských potřeb 

a motivací (Mark a Pearson, 2012). 

 Existuje dvanáct základních archetypů, které jsou uvedeny v tabulkách 1-4. 

Archetypy se dělí do čtyř skupin. Skupiny i konkrétní archetypy budou podrobněji 

rozebrány v dalších kapitolách této diplomové práce. V tabulkách 1-4 lze najít i hlavní 

funkce, které v ţivotě lidí dané vzory mají a také příklady značek, pro které je daný 

archetyp typický (Mark a Pearson, 2012). 

 

 

 

 

 



27 

 

Tabulka 1: Skupina archetypů „Touha po ráji“ 

Archetyp Pomáhá lidem Příklad značky 

Neviňátko Uchovávat víru Ivory 

Objevitel Uchovávat si nezávislost Levi´s 

Mudrc Pochopit svůj svět Oprah´s Book Club 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Mark a Pearson (2012). 

 

Tabulka 2: Skupina archetypů „Zanechat ve světě svou stopu“ 

Archetyp Pomáhá lidem Příklad značky 

Hrdina Chovat se odváţně Nike 

Psanec Porušovat pravidla Harley-Davidson 

Kouzelník Vytvářet proměnu Calgon 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Mark a Pearson (2012). 

 

Tabulka 3: Skupina archetypů „Ţádný člověk není ostrov“ 

Archetyp Pomáhá lidem Příklad značky 

Jeden z nás Být v pohodě Wendy´s 

Milenec Nalézat a dávat lásku Hallmark 

Klaun  Mít se dobře Miller Lite 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Mark a Pearson (2012). 

 

Tabulka 4: Skupina archetypů „Dát světu řád“ 

Archetyp Pomáhá lidem Příklad značky 

Pečovatel Starat se o druhé Williams-Sonoma 

Tvůrce Vytvářet něco nového AT  T (Ma Bell) 

Vládce  Řídit American Express 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Mark a Pearson (2012). 

 

Archetypy se v podstatě zaměřují na čtyři hlavní lidské touhy, které jsou 

umístěny na dvou osách na obrázku 2. Tyto lidské touhy jsou:  sounáleţitost/lidé versus 

nezávislost (individualismus)/sebenaplnění a stabilita/kontrola versus riziko/úspěch.  
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Obrázek 2: Hlavní lidské touhy podle teorie motivace  

 

Zdroj: Myšák (2014)  

 

Mark a Pearson (2012) vysvětlují teorii motivace zjednodušeně následujícím 

způsobem. Horizontální osa v kaţdodenním ţivotě představuje situaci, kdy většina z nás 

velmi touţí po tom, aby nás měl někdo rád a abychom byli součástí nějaké skupiny 

(sounáleţitost). Zároveň však chceme být nezávislí a jít si svou vlastní cestou 

(individualismus). Obě tyto touhy představují hluboké a silné lidské potřeby, přestoţe 

nás vedou opačnými směry. 

Analogicky to platí pro vertikální osu. Zde jsou uvedeny dvě další lidské 

potřeby. Většina lidí má ve svém ţivotě potřebu bezpečí a stability. Tuto touhu nám 

pomáhají uspokojit produkty vyzkoušené a spolehlivé, navazující pocit rutiny a pohodlí. 

Ale i jedinci, kteří vnitřně touţí po bezpečí, mají silnou potřebu něco dokázat. Se 

vzrušením z pocitu vítězství se pak pojí také určitá dávka rizika.  

V praxi zaujímají takoví lidé kontroverzní postoje nebo začínají podnikat vedeni 

touhou zanechat ve světě stopu. Podvědomým cílem kaţdé lidské bytosti je pak najít v 

ţivotě rovnováhu a pohybovat se co nejblíţe místu, kde se obě osy na obrázku číslo 2 

protínají (Pajerová, 2016). 

Podle mého názoru přináší vyuţití archetypu značce velké výhody. Jde hlavně o 

propojení produktu s významem pro spotřebitele v jeho běţném ţivotě, coţ poté 

znamená jeho loajalitu ke značce. Za velmi důleţité povaţuji fakt, ţe správně zvolený 

archetyp značky působí hodně na emoce lidí, kteří jsou tak motivováni k uspokojování 

svých potřeb právě prostřednictvím koupě daného produktu. 
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 Mark a Pearson (2012) v souvislosti s teorií vyuţití archetypů pro marketingové 

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

myslích spotřebitelů k oţivení značky. Zákazník tak vnímá výrobek, jako by byl ţivý, 

stará se o něj, dává mu přezdívku, nechá v sobě vzbudit emoce, a to vše díky 

archetypálnímu obrazu, který v sobě nese význam, a do výrobku je promítnut. 

V následujících kapitolách uţ budou představeny konkrétní archetypy. Jak uţ 

bylo výše zmíněno, dvanáct základních archetypů se dá rozdělit do čtyř kategorií podle 

lidských pocitů touhy. Kaţdá tato touha (potřeba) můţe být uspokojena prostřednictvím 

tří archetypů. Tyto tři archetypy se vţdy vyznačují společným cílem, ale kaţdý z nich k 

němu dojde jinou cestou. Z tohoto důvodu je třeba i ve skupině, která se vyznačuje 

stejnou touhou, správně zvolit způsob, jakým potřebu u spotřebitele uspokojíme. 

Archetypy naplňující stejnou touhu totiţ nejsou shodné a nebudou oslovovat stejné 

spotřebitele, případně spotřebitele ve shodné ţivotní fázi (Mark a Pearson, 2012). 

 

3.6.1.1  Kategorie „Touha po ráji“ 

Touhu po nezávislosti mohou u spotřebitelů naplnit tři archetypy: Neviňátko, 

Objevitel nebo Mudrc. Jejich společným jmenovatelem je touha po ráji.  

 

Neviňátko  

Díky své touze po ideálním ţivotě bývá označováno za nejnaivnější archetyp. 

Věří totiţ, ţe je moţné ţít v ráji ihned. Tento archetyp dokáţe ve spotřebitelích 

jednoduše vyvolat pocit, ţe pokud se budou řídit několika jednoduchými pravidly, 

budou sami sebou, nezávislí a svobodní, ţijící dokonalý ţivot. Hlavní touhou tohoto 

archetypu je proţít ráj na zemi právě teď a být tak šťastný. Snaţí se toho dosáhnout tím, 

ţe vše chce dělat správně. Zároveň má strach, ţe udělá chybu, která pak povede 

k potrestání. Předností tohoto vzoru bývá optimismus (Pajerová, 2016). 

Archetyp Neviňátka má tři úrovně. Na první úrovni se jedná o idylické dětské 

obrysy, tedy ráj vykoupený poslušností a závislostí. Na úrovni druhé slibuje Neviňátko 

moţnosti vykoupení v případě chybného kroku spotřebitele, slibuje tedy šťastný konec 

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

spotřebitele v bezpečí, vychází tedy z vnitřních hodnot (Mark a Pearson, 2012). 

Špatné stránky tohoto archetypu zmiňuje Campbell (2013). Neviňátko je podle 

ní často závislé na svém okolí. Popírá nebo přehlíţí také svoje slabosti, stejně jako 
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skutečné problémy. 

Jako příklad vyuţití tohoto archetypu lze uvést značky Coca-cola, Ivory nebo 

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

pro značky, které nabízejí jednoduché řešení na jasný problém, jsou cenově dostupné a 

podnikají v oblasti zdraví, občerstvení nebo čistoty, svojí podstatou souvisí s dobrotou, 

morálkou či prostotou, nostalgií nebo dětstvím (Mark a Pearson, 2012). 

 

Objevitel 

Tento archetyp také touţí po nezávislosti, ale odmítá pasivně přihlíţet svému 

osudu a ráj se vydává hledat sám. Jedná se o rebelující podobu stejné touhy, která se 

vydává na vnitřní i vnější cestu a přeje si nalézt v okolním světě hodnoty, jeţ vnitřně 

uznává a naopak – snaţí se najít své pravé já pomocí okolního světa a jeho poznávání. 

Hledá tak nové záţitky a útěk z nudy. Má strach z toho, ţe se bude muset přizpůsobit 

okolí, ale i z toho ţe bude okolím špatně přijat. Děsí ho také vnitřní prázdnota a nicota. 

Jako výhody se zde jeví především nezávislost a schopnost být upřímný sám k sobě 

(Mark a Pearson, 2012). 

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 umoţní volný průchod vyjádření 

svojí individuality a jedinečnosti (Mark a Pearson, 2012). 

Tento archetyp je charakteristický podle Mark a Pearson (2012) například pro 

Starbucks nebo Levi´s. Archetyp Objevitel je tedy skvělou identitou pro značky, které 

prodávají netypické výrobky nebo výrobky pro pouţití v extrémních podmínkách a 

pomáhají vyjádřit individualitu spotřebitele.  

 

Mudrc 

I archetyp Mudrce touţí po ráji. Nepodléhá ale představě, ţe ráj existuje a lze se 

do něj dostat. Tento archetyp touţí po růstu lidstva a vytvoření ráje. Jeho názory a 

svoboda myšlení jsou pro něj ţivotně důleţité. Chce vyuţít svých schopností k 

pochopení světa a objevit pravdu. Největší strach má z nevědomosti a oklamání. 

Nejdůleţitější je pro něj moudrost a inteligence (Mark a Pearson, 2012). 

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

získání zkušeností, je skeptický, získává schopnost kritického a inovativního myšlení a 
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stupeň odbornosti je vyšší. Třetí úroveň Mudrce provází mistrovství spojené se 

vzrůstajícím sebevědomím (Mark a Pearson, 2012). 

Campbell (2013) poukazuje na nástrahu, kterou pro Mudrce skýtá studium, ve 

kterém se můţe lehce zacyklit navţdy. Snadno tak sklouzává k intelektuálním úvahám 

na úkor praktického ţivota. Mudrc snadno dochází k závěru, ţe ţivot nemá smysl a 

propadá zoufalství a odpojení od reality. 

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

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

poskytují sluţby v oblasti poradenství a jsou nezpochybnitelně kvalitní (Mark a 

Pearson, 2012). 

 

3.6.1.2  Kategorie „Zanechat ve světě stopu“ 

Další touha, kterou spotřebitelé pociťují, je touha po mistrovství. Jinak řečeno, 

touha aby po nás něco zbylo, zanechat ve světě stopu. Tu mohou podle Mark a Pearson 

(2012) naplnit tři archetypy: Hrdina, Psanec nebo Kouzelník. V kaţdodenním ţivotě se 

u spotřebitelů jedná o pocity spojené s moţností postavit se problémům a pouštět se do 

rizika. Jsou ochotni třeba i porušovat pravidla s touhou změnit svůj ţivot.  

 

Hrdina 

Svoji cenu tento archetyp dokazuje odváţným jednáním v náročných 

podmínkách a ze světa chce udělat lepší místo.  

Tři úrovně Hrdiny jsou postaveny na příleţitosti, kde můţe pomoci. Na první 

úrovni rozšiřuje své moţnosti a schopnosti pomocí úspěchů v soutěţích. Druhá úroveň 

znamená sluţbu zemi, komunitě nebo rodině, jako například u vojáka. Na třetí úrovni 

vyuţívá svoje schopnosti ke změně světa, ve kterém ţije (Mark a Pearson, 2012). 

Mezi značky, u kterých se vyuţívá tento archetyp, patří podle Mark a Pearson 

(2012) například Nike. Archetyp Hrdina je tedy skvělou identitou pro značky, které 

bojují s konkurencí a prodávají produkty pomáhající spotřebitelům dosáhnout jejich 

hranic. Uţ podle příkladu sportovní značky Nike, je jasné, ţe tento archetyp je velmi 

dobře pouţitelný pro sportovní prostředí. 

 

 

 



32 

 

Psanec 

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala – tak zní jeho motto. Tento archetyp 

můţe nabýt podoby kladného Robina Hooda touţícího po revoluci (zničit to, co 

nefunguje) nebo i záporného charakteru, jehoţ ţivotním 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 (Mark a Pearson, 2012). 

Campbell (2013) upozorňuje na tenkou hranici mezi dobrem a zlem a sklon 

Psance ke kriminálnímu jednání, které můţe být vyvoláno hněvem a pocity bezmoci. 

Mezi značky, pro které je tento vzor charakteristický, patří podle Mark a Pearson 

(2012) například Harley-Davidson nebo Apple. Archetyp Psanec je tedy skvělou 

identitou pro značky, jejichţ zákazníci nemají většinové názory a kupují revoluční, 

často i zdraví škodlivé výrobky. 

 

Kouzelník 

Tento archetyp je symbolem neomezených moţností. Značí alchymistu, 

čarodějnici, šamana i vědce. Ve světě se snaţí zanechat stopu pomocí dlouhověkosti a 

bohatství.  

Kouzelník zaţívá předtuchy a další mimosmyslové záţitky, které ho dovádí k 

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

zázraky a zhmotnění vize (Mark a Pearson, 2012). 

Pokud se tento archetyp vydá na špatnou cestu, pak podle Campbell (2013) 

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. 

Mezi značky, jejichţ 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 (Mark a Pearson, 2012). 
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3.6.1.3  Kategorie „Ţádný člověk není ostrov“ 

Archetypy, které si plně uvědomují, ţe ţádný člověk není ostrov, rozeznáváme 

tři: jsou to Jeden z nás, Milenec a Klaun. Všichni touţí po sounáleţitosti se svým 

okolím, a tím se dostávají do dokonalého protikladu archetypů touţících dostat se do 

ráje prostřednictvím nezávislosti (Neviňátko, Objevitel a Mudrc). Spotřebitelé touţí být 

ve spojení s ostatními, komunikovat a někam náleţet. Síla značek představujících 

ztělesnění archetypů tohoto druhu je postavena na upevnění touhy po oblibě, popularitě 

a komunikaci s druhými lidmi (Mark & Pearson, 2012). 

 

Jeden z nás 

Základní archetyp demokratického uspořádání společnosti, kdy jedna osoba má 

jeden hlas. Tento archetyp pociťuje odpor k elitám, obléká se do běţného oděvu 

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

kaţdý. Největší obavou je pro něj snobství, vyčlenění či ignorace ostatních (Mark a 

Pearson, 2012). 

Jeden z nás touţí 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 (Mark a Pearson, 2012). 

Jako příklad vyuţití tohoto archetypu uvádí Mark a Pearson (2012) 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 pouţít v kaţdodenním ţivotě (Mark a Pearson, 2012). 

 

Milenec  

Podle Mark a Pearson (2012) tento archetyp touţí po kráse a sexuální 

přitaţlivosti, 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. 

Tento archetyp má více neţ jiné sklony k dramatičnosti, jak upozorňuje 

Campbell (2013). Často ţárlí, fixuje se k objektům a je jimi posedlý. Pokud je škodolibý 

a pomstychtivý, můţe objekty své touhy svádět jen kvůli potěšení z dobývání. 

Mezi značky, jejichţ jádro tvoří tento archetyp, patří například Hallmark. 
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Archetyp Milenec je tedy skvělou identitou pro značky, které pečují o krásu nebo 

komunikaci a pomáhají lidem nalézt lásku (Mark a Pearson, 2012). 

 

Klaun 

Humor vyuţívá k osvětlení pokrytectví a se světovými paradoxy je smířený. 

Touţí po vyrovnání sil a sblíţení silných a slabých lidí. Miluje zábavu a je velmi 

srdečný. Touţí po bezstarostném ţivotě v obklopení ostatních. V cestě za tímto cílem se 

ale nijak neomezuje, nesnaţí se přizpůsobit. Je velice zábavný a nejvíce se bojí 

promarnění ţivota (Mark a Pearson, 2012). 

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

pouţívá vrozenou chytrost, aby se dostal z problémů. Na nejvyšší úrovni hluboce ţije 

přítomným okamţikem (Mark a Pearson, 2012). 

Mezi značky, které vyuţívají tento vzor, patří dle Mark a Pearson (2012) 

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. 

 

3.6.1.4  Kategorie „Dát světu řád“ 

Poslední skupinou archetypů jsou ty, které pojí touha po stabilitě. Ty podle Mark 

a Pearson (2012) vykazují svoje potřeby prostřednictvím archetypálních vzorů 

Pečovatel, Tvůrce nebo Vládce. V dnešní době opět vystupuje touha dát světu řád do 

popředí – více neţ přesný řád jiţ nastolili naši předkové, kdyţ zkrotili přírodu, ale v 

momentě, kdy se pokrok začal vymykat kontrole a denně se musíme vyrovnávat s 

novými situacemi, tyto tři archetypální obrazy opět nabývají na významu.  

 

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 (Mark a Pearson, 2012). 

Campbell (2013) upozorňuje na jeho neschopnost říkat ne. Mučednický postoj se 

projevuje v konfrontaci s příliš mnoha poţadavky, čímţ si Pečovatel ubliţuje.  
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Jako příklad vyuţití tohoto archetypu lze uvést značku 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 (Mark a Pearson, 2012). 

 

Tvůrce 

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

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

prostřednictvím vkusných věcí. Jeho pohonem jsou sny, inspirace a fantazie. Touţí po 

zhmotnění své vize a vytvoření trvalé hodnoty. Bývá kreativní a má dobrou 

představivost (Mark a Pearson, 2012). 

Stejně jako předchozí archetypy nabývá tří úrovní. Na té první je kreativní, na 

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

(Mark a Pearson, 2012). 

Značky, které se mohou řídit tímto archetypem, jsou například Sesame Street 

nebo Williams-Sonoma. Je skvělou volbou pro značky, které dávají zákazníkovi na 

výběr, čímţ se liší od konkurence (Mark a Pearson, 2012). 

 

Vůdce 

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

postavou Vládce. Prostřednictvím moci se snaţí udrţet sebe i své blízké v bezpečí a 

tvořit prosperující organizaci. Tento archetyp slyší na nedostatek pořádku a zdrojů. 

Největší obavy má z chaosu a ztráty svého postavení. 

 Na první úrovni přebírá zodpovědnost za vlastní ţivot, na druhé vede ostatní. 

Nejhlubší úroveň je charakterizována celospolečenským vedením (Mark a Pearson, 

2012). 

Campbell (2013) varuje před jeho sklony okatě ukazovat svůj status. Snadno 

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

Mezi značky, jejichţ jádro tvoří tento archetyp, patří například American 

Express, Ralph Lauren nebo IBM. Je skvělou volbou pro značky, které vyrábějí luxusní 

prémiové produkty s doţivotní zárukou, případně se zabývají organizováním (Mark a 

Pearson, 2012). 
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Archetypy v této kapitole byly představeny poměrně stručně. Ve skutečnosti je 

jejich charakteristika samozřejmě mnohem rozsáhlejší. Ale myslím si, ţe pro představu 

smyslu jejich vyuţívání v marketingu je toto vymezení dostatečné. Vlastní navrţený 

archetyp pro hokejová mistrovství světa bude samozřejmě rozpracován mnohem 

detailněji.  

Jak uţ bylo v práci několikrát naznačeno, osobně povaţuji vyuţití archetypů v 

marketingu za velice zajímavé. Uţ jen kdyţ se podíváme na značky, které se nějakým 

vzorem řídí, jedná se většinou o velice úspěšné nadnárodní firmy – například Coca 

Cola, Pepsi, Levi´s nebo třeba Nike. V souvislosti s poslední zmíněnou značkou, je 

jasné, ţe vyuţití archetypů má budoucnost i v oblasti sportu. Právě archetyp Hrdiny, 

kterým se značka Nike řídí, povaţuji za ten, který má ke sportovnímu prostředí nejblíţe. 

Tato skutečnost bude potvrzena i kapitole 3.6.3.1. Ta bude věnována právě vyuţití 

archetypu Hrdiny ve sportovním prostředí. 

 

3.6.2  Tvorba maskotů na základě charakteristických archetypů 

  Tato kapitola bude věnována představení některých částí velice zajímavé práce 

Daniela van Hoolwerffa (2014), který se zabýval problematikou vytváření vhodných 

maskotů. Ve své práci uvádí, ţe maskoti by měli vţdy vyjadřovat určité vlastnosti, které 

jsou pro značku charakteristické. Pro kaţdý archetyp autor vytvořil několik návrhů 

maskotů a respondenti ve výzkumu poté vybírali ten nejvhodnější. Na základě toho 

vznikly stručné charakteristiky i grafické návrhy, jak by měl maskot představující 

konkrétní archetyp vypadat. 

 Nyní bych ráda stručně představila některé archetypy a pro ně charakteristické 

maskoty. Vybrala jsem ty, které by podle mého názoru bylo moţné vyuţít i ve 

sportovním prostředí. Bude se jednat o archetyp Hrdiny, Objevitele a Jednoho z nás. 

 

Hrdina 

Podle van Hoolwerffa (2014) by měl maskot charakteristický pro archetyp 

Hrdiny být co nejjednodušší. Měl by vyjadřovat nezávislost a jeho postoj by měl být 

otevřený a ofensivní. Respondentům se nejvíce hodily k tomuto archetypu návrhy 

maskotů, které jsou znázorněny na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Návrhy maskotů pro archetyp Hrdiny 

 

Zdroj: van Hoolwerff (2014, s. 25) 

 

Objevitel 

Maskot pro archetyp Objevitele by měl podle van Hoolwerffa (2014) být svým 

způsobem elegantní a uhlazený. Velice dobře na respondenty působí otevřený postoj a 

aktivní veselé postavy, jak je naznačeno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Návrhy maskotů pro archetyp Objevitele 

 

Zdroj: van Hoolwerff (2014, s. 26) 

 

Jeden z nás 

Tito maskoti by měli být co nejjednodušší. Měli by představovat obyčejné, 

realistické postavy. Velice dobře působí otevřený postoj. Naopak se k tomuto archetypu 

nehodí moc aktivní výraz. Na obrázku 5 jsou uvedeny ty nejlépe hodnocené. 

 

Obrázek 5: Návrhy maskotů pro archetyp Jeden z nás 

 

Zdroj: van Hoolwerff (2014, s. 27) 
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Výše uvedené návrhy se mi zdají velice zajímavé a dobře vyuţitelné v praxi. 

Líbí se mi, ţe zde není nijak striktně uvedeno například jaké symboly, barvy apod. by se 

měly pouţít. Autor překládá pouze obecné charakteristiky a doporučení, které pomohou 

propojit daného maskota s příslušným archetypem. Je zde tedy ještě velký prostor pro 

vlastní realizaci a originální odlišení maskotů. 

 

3.6.3  Archetypy ve sportovním prostředí 

Jak ukázaly předchozí kapitoly, archetypy nejsou v marketingu zatím často se 

objevujícím tématem. O tom svědčí mj. i omezenost teoretických zdrojů, které lze 

k tomuto tématu nalézt. Ve sportovním prostředí není tato situace o moc příznivější. 

Přesto se mi podařilo objevit několik výzkumů či článků, které se této problematice 

věnují. Ty budou představeny v následujících kapitolách 3.6.3.1 a 3.6.3.2.  

 

3.6.3.1  Archetyp Hrdiny ve sportovním prostředí 

 V této kapitole bude ve stručnosti popsán, který archetyp je podle práce 

Bereckeiové (2014) vhodný pro aplikaci na sportovní prostředí. S názorem, ţe se jedná 

nejčastěji o archetyp Hrdiny, souhlasím. 

 Podle Bereckeiové (2014) za tuto skutečnost z velké části mohou média, která 

v dnešní uţ neinformují jen o aktuálním sportovním dění a výsledcích, ale přispívají 

také k pochopení herních strategií a pravidel, přinášejí zprávy ze zákulisí sportovních 

klubů a z nejlepších sportovců vytvářejí ikony se statusem světových celebrit. Tento 

proces „tvorby celebrit“ je jedním ze stěţejních projevů moderního sportu.  

Sekot (2008, s. 175) také uvádí, ţe „geneze postupného vývoje moderního sportu 

je tak pevně provázaná i s fungováním fenoménu heroismu ve sportu. Tento specifický 

aspekt moderní společnosti souvisel s rostoucím uctívání hrdinů v poválečné Americe v 

souběhu s dynamickým rozvojem soutěživého sportu ve dvacátých a třicátých letech.“  

Média tedy ze sportovců vytvářejí ikony a prezentují je často i jako hrdiny. 

Hrdinou byla dříve označována osoba, která prokázala určité charakterové vlastnosti a 

vykonala hrdinské skutky. Mytologie s tímto pojmem pracuje jako s archetypem 

postavy, která ztělesňuje klíčové rysy dané kultury, má aţ idealizované charakterové 

vlastnosti a je schopný téměř nadlidských skutků. Sportovci jsou pro média zboţím a 

nabádají veřejnost k identifikaci s těmito ikonami. Nutno dodat, ţe tato situace můţe být 

pro sportovce výhodná. Hlavně z toho důvodu, ţe se pak stávají ideální obchodní 
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značkou a reklamním předmětem (Bereckeiová, 2014). 

 Jung (1997) vymezuje několik atributů, které formují archetyp Hrdiny. Jedním z 

nich je pocit opuštěnosti či motivy bezvýznamnosti, vydání napospas, opuštění, 

ohroţení apod., které Hrdina nakonec překoná. Hlavním poznávacím znakem jsou 

samozřejmě téměř aţ zázračné vlastnosti, které hrdina vyuţije právě k překonání 

problémů.  Ty jsou v kontrastu s nějakou jeho osudovou slabinou, činící jej zranitelným.                                                           

Za modelový příklad tedy lze označit takového sportovce, který vzešel z 

obyčejných poměrů, tvrdě trénoval, aby se stal úspěšným. Během jeho příprav došlo k 

nějakým komplikacím a ohroţení jeho kariéry (například zraněním), nicméně jednoho 

dne se dostavil náhlý příznak výjimečnosti – média jej pasovala do role hrdiny. 

Následují výzvy, kterých se musí zhostit. Buď musí porazit soupeře, nebo musí 

dosáhnout nějakého vytyčeného cíle. Kaţdopádně potřebuje soupeře, nebo nějaké zlo 

(můţe jím být i tak imaginární entita, jakou je nepřízeň osudu), proti kterému bojuje. Je 

ochoten se pro vítězství obětovat – ať uţ formou nějaké askeze, riskování vlastního 

zdraví či dokonce ţivota.  

Podle mého názoru je přiřazení sportovců k archetypu Hrdiny vhodné a 

významnou roli v tomto hrají právě média. Neustále se v nich objevují přirovnání, která 

je staví přesně do této hrdinské pozice. Zmínila bych především některá slova, která 

jsou v médiích v souvislosti s mnoha sportovními výkony uţívána. Jako příklad bych 

uvedla následující: bojovat, bojovník, bitva či útok. Všechny tyto výrazy, které jsou 

sportovními novináři hojně uţívány, ve mně vzbuzují práce jakýsi historický souboj 

hrdinů.  

V této kapitole bych ještě ráda upozornila na stále rostoucí velký vliv médií ve 

sportovním prostředí, a to zejména těch sociálních. Jako příklad lze uvést výhody, které 

přináší sociální média hokejovým klubů. Obdobně samozřejmě platí i pro sportovní 

akce. Zástupci hokejových klubů (případně organizátoři sportovních událostí) by je dle 

mého názoru neměli rozhodně opomíjet, ale naopak je na místě jim věnovat zvýšenou 

pozornost. 

Několik výhod uvádí Klobouček (2016), marketingový specialista HC Verva 

Litvínov. Podle něj spočívá přitaţlivost sociálních médií ve třech principech: rychlejší a 

pruţnější komunikaci s fanoušky, lepší zpětné vazbě a zapojení hlavně mladší generace 

příznivců do dění okolo klubu. Tím vším se posiluje vztah mezi fanouškem a sportovní 

hvězdou – příznivec jako by byl dalším členem týmu, proţívá jeho přípravu, chvíle před 

začátkem utkání, a tím více i radost z výhry či zklamání z neúspěchu. Druhou stranou 
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mince jsou samozřejmě negativní reakce. Zároveň platí, ţe jsou sociální média čím dál 

přitaţlivější i pro marketing, kdy představují velice zajímavou příleţitost k oslovení 

partnerů. Loga sponzorů a partnerů je najednou viditelná pro velkou cílovou skupinu, 

s čímţ se dá dobře pracovat při sjednávání podmínek spolupráce. 

 

3.6.3.2  Archetypy charakteristické pro určitá sportovní odvětví 

 Tato kapitola je věnována výzkumu ukrajinského profesora Evgeniy 

Pozdnisheva (2013), který se zabývá vyuţitím archetypů v brandingu u značek 

sportovního zboţí a sluţeb. Autor zkoumá propojení základních archetypů a dvaceti 

vybraných sportů. Bohuţel mezi nimi není lední hokej, na který je zaměřena tato 

diplomová práce.  

 Pozdnishev (2013) na začátku článku přiřazuje archetypům určité vlastnosti. 

Tyto vlastnosti rozdělil celkem do tří rovin. Kaţdá rovina představuje různé kombinace 

typů myšlení (smyslové/instinktivní, emocionální/logické) a extroverta/introverta. 

Vycházel při tom z rozdělení, které stanovil uţ Carl Gustav Jung. První z rovin 

představuje extroverzi – introverzi a logické – emocionální myšlení. V další rovině 

nalezneme extroverzi – introverzi a smyslové – instinktivní myšlení. Smyslové – 

instinktivní myšlení se nachází i v poslední rovině společně s logickým – 

emocionálním. Tyto tři roviny jsou zobrazeny na obrázcích 6-8. 

 

Obrázek 6: První rovina vlastností daných archetypů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Pozdnishev (2013) 
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Obrázek 7: Druhá rovina vlastností daných archetypů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Pozdnishev (2013) 

 

Obrázek 8: Třetí rovina vlastností daných archetypů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Pozdnishev (2013) 

 

V první rovině můţeme podle Pozdnisheva (2013) rozdělit dané archetypy podle 

typu temperamentu. Sangvinikovi odpovídá archetyp Hrdiny, flegmatikovi Mudrc, 

melancholikovi Jeden z nás a pro cholerika je charakteristický archetyp Tvůrce. V druhé 

rovině jsou archetypy rozděleny do dvou částí. První z nich je pragmatický pohled na 

svět, který představuje Vůdce a Pečovatel. Druhou částí je pohled romantický, který lze 

nalézt u Objevitele a Neviňátka. Poslední rovina není podrobněji zpracována (tedy 

nejsou zde uvedeny jednotlivé archetypy) z toho důvodu, ţe ve výsledcích výzkumu se 

objevuje pouze 8 archetypů z prvních dvou rovin, takţe s nimi ani autor výzkumu více 

nepracuje. V tabulce 5 je uveden přehled osmi zkoumaných archetypů (podle výše 

uvedených rovin) i s jejich základními vlastnostmi. Na stejném řádku jsou vţdy 

uvedeny archetypy, které jsou povaţovány za protiklady. 
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Tabulka 5: Osm zkoumaných archetypů a jejich charakteristika 

Charakteristika Archetyp Archetyp Charakteristika 

Extrovert, 

logické myšlení 
HRDINA JEDEN Z NÁS 

Introvert, 

emocionální myšlení 

Introvert, 

logické myšlení 
MUDRC TVŮRCE 

Extrovert, 

emocionální myšlení 

Extrovert, 

smyslové vnímání 
VLÁDCE OBJEVITEL 

Introvert, 

instinktivní myšlení 

Introvert, 

smyslové vnímání 
PEČOVATEL NEVIŇÁTKO 

Extrovert, 

instinktivní myšlení 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Pozdnishev (2013) 

 

 Jako hlavní kritérium pro určení specifického spojení mezi konkrétním 

archetypem a sportem bylo vybráno rozdělení extroverze – introverze. Odborníci 

z oblasti psychologie sportu uvádí, ţe extroverti jsou společenští, impulsivní a 

excentričtí. Také snáze odolávají emočnímu zatíţení a jsou velice dobrými týmovými 

hráči. Hodí se k nim sporty jako fotbal, basketbal či volejbal. Sportovci, kteří se věnují 

týmovým sportům, se také často jeví jako sangvinici. Opakem extroverta je introvert, 

který je více uzavřený, plachý a sport provozuje nejraději sám za sebe. Tím pádem jsou 

pro něj typické sporty jako atletika, cyklistika nebo plavání. U těchto sportů se na rozdíl 

od týmových nejčastěji setkáváme s cholerikem či flegmatikem (Pozdnishev, 2013). 

 V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky výzkumu Pozdnisheva, které pro mě osobně 

byly velkým překvapením. Dosud jsem se v literatuře setkávala s názorem, ţe nejčastěji 

se ve sportovním prostředí vyskytuje archetyp Hrdiny. Musím se přiznat, ţe i já jsem se 

s tímto názorem ztotoţnila. Ve výzkumu došlo ale k vyvrácení tohoto tvrzení. 

Překvapivě se totiţ respondenti přikláněli k archetypu Pečovatele.  

Nutno podotknout, ţe pokud by byl výzkum prováděn v českém prostředí, určitě 

by se výsledky lišily. Zejména sloţení dvaceti nejoblíbenějších sportů (v tabulce 6 

seřazeny od toho neoblíbenějšího) by bylo jiné.  Na Ukrajině se mezi touto dvacítkou 

například vůbec neobjevuje lední hokej, který by v českém prostředí obsadil určitě 

jednu z předních pozic.  
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Tabulka 6: Spojení konkrétního archetypu a sportovního odvětví 

Pořadí Sportovní odvětví Archetyp 

1. Atletika Mudrc 

2. Fotbal Hrdina 

3. Plavání Mudrc 

4. Jóga Objevitel 

5. Cyklistika Pečovatel 

6. Basketbal Hrdina 

7. Volejbal Hrdina 

8. Aerobic Pečovatel 

9. Tenis Hrdina 

10. Bodybuilding Objevitel 

11. Golf Mudrc 

12. Tanec Pečovatel 

13. Lyţování Pečovatel 

14. Bojová umění Hrdina 

15. Stolní tenis Hrdina 

16. Turistika Pečovatel 

17. Národní sporty Hrdina 

18. Alpinismus Pečovatel 

19. Roller-sport Pečovatel 

20. Extrémní sporty Pečovatel 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, na základě Pozdnishev (2013) 

 

Výsledky tohoto výzkumu jsou bezpochyby velice zajímavé. V některých 

případech bych řekla aţ dokonce zaráţející. Velice mě překvapil především archetyp 

Pečovatele, který se v tabulce 6 objevil nejčastěji. Musím se přiznat, ţe pro některé 

sporty mi osobně přijde aţ nevhodný. Například v případě extrémních sportů mi tento 

archetyp vůbec nesedí. Osobně by se mi do této pozice více hodil archetyp Hrdiny 

(překonávání náročných překáţek, riskování apod.), ostatně jako většinou ve 

sportovním prostředí. Dále mě překvapil archetyp Mudrce, který se v tabulce 6 také 

několikrát objevil. Neobvyklé mi přijde spojení tohoto archetypu s atletikou a plaváním. 

Na druhou stranu si myslím, ţe třeba u golfu je tento archetyp odpovídající.  
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4  METODIKA PRÁCE 

 

Tato kapitola je věnována rozboru metod, které byly při zpracování diplomové 

práce vyuţity. Stěţejní metodou byla teoretická reflexe (tedy analýza dokumentů), při 

níţ byla prostudována především problematika archetypů a jejich vyuţití v marketingu i 

ve sportovním prostředí. Nedílnou součástí práce jsou také metody jako popisná analýza 

a kvalitativní výzkum. Z takto získaných informací budu vycházet při navrhování 

hokejového archetypu pro mistrovství světa. 

 

4.1  Teoretická reflexe 

Vyuţití této metody bylo nezbytné pro orientaci v celé problematice pouţití 

archetypů v marketingu, protoţe se nejedná o často zmiňované téma. Následně pak byly 

takto získané poznatky z teorie převáděny do praxe při tvorbě konkrétního archetypu 

pro hokejové šampionáty. Vyuţití teoretické reflexe bylo tak v práci velice důleţité. Jak 

uţ bylo naznačeno, jednalo se především o analýzu literatury k tématu, která je ale dosti 

omezená. Vyuţity byly tedy i další dokumenty. Především se jednalo o odborné články, 

které se tématikou archetypů zabývaly.  

Metodu teoretické reflexe velice dobře vysvětluje definice Nevoralové (2012), 

která uvádí, ţe „analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání 

vhodných dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Analýzu 

dokumentů můžeme kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, např. s 

rozhovorem, pozorováním.“ I v této diplomové práci bude metoda teoretické reflexe 

doplněna o další způsoby získávání informací. Ty budou rozebrány v následujících 

kapitolách 4.2, 4.3 a 4.4. 

Metodě analýzy dokumentů se věnuje také Hendl (2005), který ji charakterizuje 

jako metodu, kterou standardně vyuţívá kvalitativní i kvantitativní výzkum. 

Dokumentem se rozumí vše napsané nebo zaznamenané, tzn. od knih a článků, aţ po 

obrazy. Značnou výhodou této metody je hlavně rozmanitost analyzovaných dokumentů 

a v rámci jejich obsahu uvádění objektivních informací. 
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4.2  Popisná analýza 

 Popisná analýza je vyuţívána u většiny výzkumných projektů. Jejím účelem je 

poskytnutí ucelených informací o konkrétních aspektech zkoumané problematiky. 

V marketingovém výzkumu se pracuje se dvěma zdroji dat: primárními a sekundárními. 

Popisná analýza umoţňuje přehledné zpracování primárních i sekundárních dat 

(Přibová, 1996). 

V diplomové práci bude popisná analýza vyuţita v obou případech. Prezentace 

sekundárních dat se objevuje v analytické části, kde jsou popisována například loga a 

maskoti hokejových šampionátů, či manuál Mezinárodní hokejové federace k jejich 

tvorbě. Dále bude popisná analýza vyuţita k prezentaci dat získaných z výzkumu 

vnímání vybraných prvků značky hokejových šampionátů. Prezentace takto získaných 

dat se podle Přibové (1996) uskutečňuje ve třech základních formách:  

 Standardním textem, který se člení do vět a odstavců. 

 Tabulkou, která bývá přehlednější a orientace v ní je jednodušší. 

 Numerickým popisem dat, který je nejčastěji zobrazován pomocí grafů.  

V této diplomové práci dochází k prolínání tří výše uvedených metod a k jejich 

vzájemné kombinaci, aby bylo dosaţeno co nejpřehlednějších výsledků. 

 

4.3  Marketingový výzkum 

Nedílnou součástí této diplomové práce je výzkum vnímání vybraných prvků 

značky mistrovství světa v ledním hokeji. Informace získané z tohoto výzkumu budou 

pouţity jako podklady pro tvorbu archetypu, jehoţ vytvoření je cílem této diplomové 

práce.  

Marketingový výzkum je v praxi velice důleţitý. Podle Horákové (1992) hrají 

tyto výzkumy v marketingu stále větší a větší roli. Tvrdí také, ţe moderní marketing se 

bez profesionálního výzkumu prostě neobejde a nelze si tak bez něj představit úspěšné 

marketingové řízení. S touto definicí lze jistě souhlasit. 

Je jasné, ţe aby byl marketingový výzkum správně provedený, je nutné dodrţet 

některé zásady jeho realizace. Podle Přibové (1996) jsou zásadními body, které nelze 

opomenout a ani zaměnit jejich pořadí, následující: 

1. Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos 

výzkumu 
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2. Zdroje dat 

3. Metody a techniky sběru dat 

4. Určení velikosti vzorku 

5. Sběr dat 

6. Zpracování a analýza dat 

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Jak uţ bylo výše zmíněno, aby byl prováděný marketingový výzkum kvalitní a 

přinesl tak poţadované informace, je nutné věnovat pozornost všem sedmi bodům a 

zachovat také jejich pořadí. V následujících podkapitolách budou představeny 

jednotlivé fáze výzkumu vnímání vybraných prvků značky mistrovství světa v ledním 

hokeji. 

 

4.3.1  Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu 

Některé prvky značky (např. loga a maskoti) hokejových šampionátů se 

kaţdoročně mění. Je tedy jasné, ţe některé z nich jsou povedenější a některé méně. 

Tímto výzkumem bych tak ráda zjistila, která konkrétní loga či maskoty vnímají lidé 

nejlépe/nejhůře, která si dobře pamatují apod. Cílem výzkumu je tedy zjištění informací 

o vnímání vybraných prvků značky hokejových šampionátů hokejovou veřejností. 

Veškeré tyto informace budou následně vyuţity při tvorbě archetypu pro hokejová 

mistrovství světa. 

 

4.3.2  Zdroje dat  

Druhým bodem v procesu výzkumu je určení zdrojů dat. Data mohou být dvojí: 

primární nebo sekundární. V případě tohoto konkrétního výzkumu byla pouţita 

primární data, jelikoţ jiný výzkum tohoto typu ještě nebyl proveden a nebylo tak moţné 

pouţít data sekundární. Jejich výhodou je především aktuálnost a konkrétnost. Na 

druhou stranu je jejich sběr nákladnější a jejich získání pomalejší (Kozel, 2005).  

 

4.3.3  Metody a techniky sběru dat 

Další fází v marketingovém výzkumu je určení metody a techniky sběru dat.  

Základními metodami uváděnými v literatuře jsou dotazování, které bylo v 

případě tohoto výzkumu zvoleno, dále pak pozorování a experiment. Po volbě určité 



47 

 

metody přichází na řadu ještě otázka, kterou konkrétní techniku pro sběr dat vybrat. 

V případě dotazování jsou moţnosti následující: písemné, osobní, elektronické a 

telefonické. Kaţdá technika s sebou nese určité výhody i nevýhody (Kozel, 2005). 

Pro výzkum jsem se rozhodla vyuţít písemné a elektronické dotazování. Oba 

tyto způsoby sběru dat umoţňují respondentům si otázky promyslet. Na jejich 

zodpovězení také mají libovolně dlouhou dobu. Právě zmiňované výhody mě vedly ke 

zvolení těchto způsobů dotazování. Vytvořený dotazník je zaměřen na získání poměrně 

podrobných informací o problematice. Je tedy ţádoucí, aby respondenti měli na 

promyšlení a zodpovězení otázek dostatek času. Další výhodou těchto způsobů sběru 

dat je jejich menší finanční i časová náročnost – např. oproti osobnímu dotazování. 

V případě osobního či telefonického dotazování by také mohlo dojít k ovlivnění 

respondenta tazatelem, coţ rozhodně ve výzkumu není ţádoucí.  

 

4.3.3.1  Konstrukce dotazníku 

Po zvolení vhodné techniky sběru dat přichází na řadu tvorba dotazníku. Ještě 

před zahájením samotné tvorby dotazníku, je nutné provést operacionalizaci. Pomocí 

operacionalizace jsou sloţité koncepty přetvořeny na měřitelné znaky. Operacionalizace 

pro tento konkrétní dotazník je uvedena v příloze 4. Nutno podotknout, ţe je rozdělena 

do dvou částí, jelikoţ i samotný dotazník je rozdělen na dva úseky. První se týká 

vyloţeně vnímání vybraných prvků značky hokejových šampionátů. Druhá část 

(poslední 3 otázky) je zaměřená na zjištění asociací spojených s ledním hokejem. 

Samotný dotazník je k nahlédnutí v příloze 5. Aby dotazník přinesl poţadované 

informace, je nutné jeho tvorbě věnovat náleţitou pozornost a respektovat určitá 

pravidla. Některé tyto zásady, kterými jsem se při vytváření dotazníku řídila, uvádí 

Horáková (1992):  

 Dotazník by neměl být zahájen osobními a důvěrnými otázkami (např. na 

příjem). Mohlo by to respondenta odradit od vyplnění. 

 Otázky v dotazníku by neměly respondenta navádět k určité odpovědi. 

 V dotazníku by se neměla objevovat slova se silným citovým zabarvením 

apod. 

V dotazníku je moţné vyuţít několik druhů otázek – otevřené, uzavřené či 

polozavřené. Otevřené otázky dávají respondentům moţnost odpovídat vlastními slovy 
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a vyjádřit se hlouběji k danému tématu. Vyuţití tohoto typu otázek je dobré např. při 

zjišťování názoru respondentů, tak jako v dotazníku k této diplomové práci.  

Uzavřené otázky mají předem dané odpovědi. I ty jsou v mém dotazníku vyuţity 

– stejně jako polozavřené, které jsou kompromisem mezi otevřenými a uzavřenými. 

Vycházejí z podstaty uzavřených otázek, ale je navíc přidána moţnost, kde si 

respondent můţe uvést vlastní odpověď. 

 

4.3.3.2  Pilotáţ 

Po sestavení dotazníku je důleţité před samotným sběrem dat provést ještě 

pilotáţ. Ta ověří kvalitu, formulaci, pořadí jednotlivých otázek a celkovou 

srozumitelnost a jednoznačnost dotazníku. Smyslem pilotáţe je objevení nedostatků 

dotazníku, které by mohly získané údaje negativně ovlivnit. Zpětná vazba od 

respondentů, kterým je dotazník určen, umoţňuje odstranění určitých nepřesností a 

nesrovnalostí. Teprve po provedení pilotáţe je moţné přistoupit k realizační fázi 

dotazování (Kozel, 2005). 

V případě tohoto výzkumu probíhala pilotáţ v prosinci 2017 na vzorku dvanácti 

respondentů. Byl jim nejprve vysvětlen problém, následovalo jejich vyplnění dotazníků, 

po kterém mi sdělili případné nejasnosti a připomínky. Po provedení pilotáţe byl 

dotazník dodatečně upraven. Jednalo se ale pouze o drobné úpravy ve formulaci 

některých otázek. 

 

4.3.4  Určení velikosti vzorku 

Dalším krokem je určení velikosti vzorku. Vzorek můţeme definovat také jako 

výběrový soubor základního souboru. Vzhledem k nákladnosti a délce realizace 

výzkumu na základním souboru nebývá tato varianta příliš vyuţívána (Kozel, 2005). 

Do tohoto výzkumu byli vybráni respondenti z řad hokejové veřejnosti, kteří 

pravidelně kaţdoročně sledují mistrovství světa v ledním hokeji. Minimální velikost 

vzorku byla mnou stanovena na 70 respondentů. Nakonec byla návratnost dotazníků 

mnohem vyšší, neţ jsem původně přepokládala, a respondentů se do výzkumu zapojilo 

celkem 163. Některé z dotazníků byly ale později vyřazeny.  Nutno ještě podotknout, ţe 

s ţádostí o vyplnění dotazníku byli oslovováni pouze respondenti, u kterých se 

přepokládal zájem o lední hokej (tím pádem i o mistrovství světa). 
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4.3.5  Sběr dat 

Po výběru respondentů do vzorku následoval samotný sběr dat. Ten probíhal 

během ledna a února 2018. Dotazníky byly respondentům poskytovány prostřednictvím 

emailových adres, které jsem získala z konkrétní databáze. Tu jsem měla k dispozici 

z Českého svazu ledního hokeje a obsahovala respondenty z řad hokejové veřejnosti. 

Tento způsob byl doplněn ještě písemným dotazováním, kdy byly dotazníky 

respondentům k dispozici na několika zimních stadionech. Celkem bylo emailem 

rozesláno 195 dotazníků a vrátilo se jich 127 kompletně vyplněných (návratnost tedy 

kolem 65%). Ze zimních stadiónů jsem dále získala 36 dotazníků, z toho ale bylo 

kompletně vyplněných pouze 21. Nekompletní dotazníky byly vyřazeny a celkově jsem 

tedy dále pracovala se 148 dotazníky. Osobně povaţuji toto číslo za velký úspěch, 

vzhledem k rozsahu a časové náročnosti vyplnění dotazníku.  

 

4.3.6  Zpracování a analýza dat 

Předposlední fází je zpracování a analýza dat. Sebraná data je nutné zpracovat, 

vytvořit z nich jeden celek a následně provést vyhodnocení. Ze zpracovaných informací 

lze odvodit důleţité závěry, odhalit vztahy a podněty pro další část diplomové práce. 

Data jsou pro přehlednost zpracována v kapitole 6 také do několika grafů a tabulek. 

Data byla zpracovávána v elektronické podobě. Vyuţívány byly běţně dostupné 

programy z nabídky Microsoft Office – tabulkový procesor (Excel), textový editor 

(Word), nebo pak další specializované programy - např. wordclouds.com. Tento online 

program jsem vyuţila při představení výsledků výzkumu v kapitole 6.6. Velkou 

výhodou tohoto způsobu znázornění je fakt, ţe je na první pohled jednoduše vidět 

četnost výskytu, jelikoţ ta ovlivňuje velikost daného slova (vyšší četnost = větší písmo). 

V této kapitole je také nutné zmínit způsob bodového hodnocení při zpracování 

dat z části výzkumu, která se týkala nejoblíbenějších log/maskotů. Zde respondenti 

určovali rovnou dvě loga/maskoty a také jejich pořadí. Prvnímu místu byly vţdy 

přiřazeny 2 body, druhému pak 1 bod. Následným součtem vzniklo výsledného pořadí 

v tabulkách 10 a 13. 

 

4.3.7  Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Výsledky analýzy dat je v rámci závěrečné zprávy důleţité slovně zpracovat do 

konkrétních závěrů a doporučení. Závěrečná zpráva by měla například také 
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připomenout cíle výzkumu, pouţité metody, prezentovat výsledky a jejich grafické 

zachycení, tabulky, závěry či doporučení. Měla by být srozumitelná a přehledná. 

Zpracování závěrečné zprávy můţe být ústní nebo písemné (Přibová, 1996).  

 

4.4 Pozorování 

Do metodologie je také nutné zařadit metodu pozorování, jelikoţ při praktické 

části (při tvorbě archetypu vhodného pro hokejové šampionáty) budou vyuţity i mé 

osobní zkušenosti, které jsem za dobu působení v hokejovém prostředí nasbírala. Jedná 

se tedy v podstatě o mé subjektivní vnímání reakcí a názorů na značky mistrovství světa 

v ledním hokeji, které se objevují u hokejové veřejnosti. Pozorování bylo přímé, tedy 

bez vyuţití techniky, osobní, v přirozených podmínkách a také nestrukturované. Nebylo 

předem dáno, co konkrétně je předmětem pozorování. Šlo o pozorování všech aspektů a 

celkové atmosféry 

. 
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5  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

V analytické části diplomové práce budou podrobněji rozebrány například 

maskoti a loga hokejových mistrovství světa v ledním hokeji z let 2007-2017. Mohlo by 

se zdát, ţe pořadatelské země mají naprostou volnost při vytváření těchto prvků značky, 

ale není tomu tak. Organizátoři hokejového šampionátu musí vţdy s předstihem 

představit svůj návrh Mezinárodní hokejové federaci, která ho následně schvaluje. Aţ 

poté mohou být tyto prvky značky vyuţity a představeny jako oficiální. Pro tvorbu log 

vydala Mezinárodní hokejová federace dokonce podrobný manuál, podle kterého se 

musí tvůrci řídit. Tento manuál bylo nezbytné vytvořit ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, 

ţe loga hokejových šampionátů budou mít od roku 2006 jednotné parametry. Jedná se 

například o tvar a velikost loga. Sestavení těchto neměnných znaků log hokejových 

šampionátů by mělo pomoci této sportovní události vytvářet stálé asociace v mysli 

diváků. Právě některá tato omezení budou v analytické části také představena. Dále je 

do této kapitoly zařazena část věnovaná analýze některých vybraných log obecně 

z hokejového prostředí. 

 

5.1  Manuál Mezinárodní hokejové federace k tvorbě a využívání 

oficiálního loga mistrovství světa  

Jak uţ bylo v úvodu analytické části naznačeno, organizátoři hokejových 

šampionátů nemají v tvorbě log a maskotů zcela volnou ruku. Musí se řídit manuálem 

Mezinárodní hokejové federace, který byl vytvořen poté, co bylo rozhodnuto o určitých 

jednotných parametrech log, které by měly být kaţdoročně dodrţovány. V této kapitole 

budou představena ta z mého pohledu nejzajímavější a nejdůleţitější pravidla z celého 

manuálu. 

Osobně si myslím, ţe sjednocení například tvaru log není vůbec špatné. A lze 

jistě souhlasit s tím, ţe by tato jednotnost měla vést k lepšímu vytváření asociací 

v mysli diváka. Na druhou stranu mám pocit, ţe některá omezení jsou aţ příliš striktní, 

např. vyuţití daného typu písma. Zde jsem toho názoru, ţe by měla být organizátorům 

ponechána o něco větší volnost. Například před hokejovým šampionátem pořádaným 

v České republice v roce 2015 měli pořadatelé zbytečné problémy související právě 

s těmito pravidly. Mnoho grafických studií, která zástupci Českého svazu ledního 
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hokeje oslovili s nabídkou vytvoření návrhu loga pro toto mistrovství světa, je odmítlo 

s tím, ţe omezení, která by musela být dodrţena, jsou velice striktní a nezbývá tak 

mnoho prostoru na vytvoření originálního loga.  

Samotná příručka představuje identitu (nově od roku 2006) značky IIHF 

společně se všemi klíčovými prvky a pravidly. Identita značky je přímým vyjádřením 

základních hodnot, které jsou vlastní Mezinárodní federaci ledního hokeje. 

Dodrţováním těchto pravidel pomáhají organizátoři hokejových šampionátů zajistit, aby 

federace a především veškeré její aktivity (hlavně významné turnaje jako právě 

mistrovství světa) působily vţdy konzistentně a soudrţně. A také aby se obecně zvýšilo 

povědomí o mezinárodních událostech v ledním hokeji, které IIHF zastřešuje. Správné 

pochopení a především pouţití této příručky pomáhá budovat a chránit značku IIHF.  

Značky (resp. především loga) hokejových šampionátů vţdy vycházejí ze 

„základní“ značky (loga) IIHF. Toto logo je tvořeno grafickým emblémem v horní části 

a také názvem, který je umístěn pod ním. Relativní podíl těchto dvou prvků je pevný a 

můţe být změněn pouze za velmi omezených okolností, které jsou podrobněji rozebrány 

v příručce. Kaţdá z těchto částí loga můţe být pouţita i samostatně. Opět je ale nutné 

respektovat pravidla pro vyuţití uvedená v manuálu. Logo Mezinárodní hokejové 

federace je znázorněno níţe na obrázku 9. 

Obrázek 9: Logo Mezinárodní hokejové federace 

 

Zdroj: Brandsoftheworld.com (2013) 

 

Vnitřní část loga (uvnitř červeného ohraničení) má přesný poměr šířky a výšky 

jako oficiální kluziště IIHF. Červený rámeček by měl znázorňovat pocit 

mezinárodnosti. Na vytvoření názvu byl vyuţit typ písma Arial Rounded MT Bold 

tak, aby se hodil k emblému výše. Slovo "lední hokej" je v názvu zvýrazněno větším 

písmem a jinou barvou, aby byl tento sport více zdůrazněn. 
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Manuál IIHF neurčuje pouze pravidla pro tvorbu log, ale samozřejmě také pro 

jejich vyuţívání. Například je vţdy nutné okolo loga ponechat prázdnou určitou plochu. 

Ta bývá nazývána jako vyloučená zóna a není moţné do ní umístit jakékoliv jiné logo 

apod., coţ značce IIHF přináší určitou exkluzivitu. Jak tyto vyloučené zóny u 

konkrétních pouţití log vypadají, je uvedeno v příloze 1.  

Mezinárodní hokejová federace vytvořila také přesná pravidla pro vyuţívání 

barev. Existuje tzv. primární paleta IIHF, která obsahuje šest základních barev. Barevná 

škála je uvedena na obrázku 10. Tyto barvy jsou pro IIHF charakteristické a mají i 

přesně dané funkce. Například červená barva znázorňuje vášeň a emoce, tmavě modrá 

pak sílu, světle modrá vítězství a ledovou plochu. Poslední (střední) modrý odstín zase 

poukazuje na dědictví IIHF a ledního hokeje obecně, na které by se nemělo zapomínat. 

Obrázek 10: Primární paleta barev Mezinárodní hokejové federace 

 

Zdroj: IIHF Brand identity and logo usage guidelines (2007) 

 Pro vyuţití barev také dále platí striktní pravidla. Například červená barva se 

musí vţdy vyuţít jen ve 100% odstínu. U světle modré barvy se můţe vyuţít aţ 25% 

odstín k reprezentaci ledové plochy. Poslední modrý odstín, který charakterizuje 

dědictví, se nesmí zase pouţívat nikde jinde neţ v tištěné verzi loga.  

Při aplikaci log na textilie se můţe stát, ţe nebudou k dispozici barvy z primární 

palety barev IIHF. V tomto případě je třeba vybrat nejbliţší moţné odstíny. Pro oficiální 

hokejové turnaje pod IIHF také platí konkrétní barvy. Ty jsou uvedeny na obrázku 11. 

Jak uţ bylo výše zmíněno, při tvorbě log a dalších oficiálních dokumentů je 

nutné věnovat pozornost i omezení ohledně typu písma. Tím primárním typem, který je 

vyuţit v oficiálním logu IIHF je Arial Rounded MT Bold. Dalším povoleným typem 

písma pro různé dokumenty je Helvetica Neue. 
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Obrázek 11: Barevná paleta pro oficiální turnaje Mezinárodní hokejové federace

            

Zdroj: IIHF Brand identity and logo usage guidelines (2007) 

Pro tvorbu oficiálních log hokejových mistrovství světa existují podle IIHF dvě 

šablony, které jsou znázorněny na obrázku 12. Organizační výbor daného šampionátu si 

podle omezení IIHF můţe upravit pouze světle modrou plochu. Obrázek 13 dále 

naznačuje schéma, jak vypadala omezení pro tvorbu loga pro konkrétní Mistrovství 

světa v roce 2006, které pořádalo Švýcarsko.  

 

Obrázek 12: Oficiální šablony pro loga hokejových šampionátů 

 

Zdroj: IIHF Brand identity and logo usage guidelines (2007) 

 

Zde bych na závěr kapitoly chtěla ještě jednou zmínit, ţe omezení Mezinárodní 

hokejové federace pro tvorbu log mi připadají aţ moc striktní. Chápu původní záměr 

federace, kterým bylo sjednocení určitých prvků vedoucí k lepšímu vytváření asociací 

v myslích diváků. Nicméně tato omezení uţ mi připadají velice přísná a organizátoři tak 

nemají moc velký prostor pro vytvoření nějakého originálního loga. 
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Obrázek 13: Konkrétní omezení pro tvorbu loga pro hokejový šampionát v roce 2006 

 

Zdroj: IIHF Brand identity and logo usage guidelines (2007) 

 

5.2  Analýza log a maskotů mistrovství světa v ledním hokeji z let   

2007-2017 

V této kapitole se budu věnovat stručné charakteristice log a maskotů posledních 

jedenácti hokejových šampionátů. Často se k logům a zvláště k maskotům váţou různé 

příběhy nebo mají symbolizovat nějaké konkrétní skutečnosti, které jsou pro 

organizátory důleţité. Právě tyto charakteristiky a zajímavosti bych v kapitole ráda 

představila. 

Na obrázku 14 je uvedeno logo hokejového šampionátu z roku 2007, který 

hostilo Rusko, konkrétně města Moskva a Mytišči. Právě ruské pořadatelství je v logu 

turnaje na první pohled vidět. Logo je tvořeno hokejovým symbolem – letícím pukem a 

ruskou trikolorou.  

Na stejném obrázku je uveden i maskot tohoto hokejového šampionátu. 

Pořadatelé turnaje se rozhodli zvolit pro Rusko typického ţivočicha – medvěda. 

Zajímavé je, ţe do roku 2007 pokud byl maskotem tohoto turnaje pořádaného v Rusku 

medvěd, vţdy se stali domácí hokejisté mistry světa či Evropy. V tomto roce ale získali 

„pouze“ bronzové medaile. Samotný maskot je medvědice Teamka, která má na sobě 
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bílo-modrý dres s logem tohoto mistrovství světa, červenou helmu a nechybí 

samozřejmě ani brusle a hokejka. 

Obrázek 14: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2007 

                

Zdroj: Sportslogos.net (2008)  

Obrázek 15 obsahuje dvojici loga a maskota Mistrovství světa v ledním hokeji 

2008, které se konalo v Kanadě (Québec a Halifax). V logu se opět objevuje symbol 

typický pro pořadatelskou zemi - javorový list. Nechybí také hokejová tématika 

v podobě dvou hokejek a puku.  

Rok po ruském šampionátu se stal maskotem také medvěd. Tentokrát ale lední, 

který je pro Kanadu typický. Lední medvědi ţijí na kanadském území v hojném počtu a 

milují zimu i led, podobně jako kaţdé dítě v Kanadě. Měl tedy vyjadřovat hluboký 

vztah Kanaďanů k zimě a hlavně k lednímu hokeji. Maskot byl pojmenován Champion.  

Rok 2008 byl velmi významný jak pro celosvětový hokej, tak i pro samotnou 

Kanadu. Hokej slavil sto let od první mezinárodní hokejové akce a pořádající zemí se 

stala právě kolébka ledního hokeje – Kanada. Navíc je zajímavé, ţe Kanaďané hostili 

šampionát poprvé v historii.  

Obrázek 15: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2008 

                 

Zdroj: Sportslogos.net (2008) 

Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2009 hostilo Švýcarsko (Bern, Kloten). 

Logo a maskota můţeme vidět na obrázku 16. Logo tohoto šampionátu je velice 

jednoduché. Tvoří ho puk se švýcarskou vlajkou.  
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Maskotem turnaje se stala hokejová kráva Cooly, která je samozřejmě oblečená 

do dresu s logem turnaje a švýcarskou vlajkou. Vlajka se objevuje i na puku, se kterým 

Cooly hraje. Tento maskot byl mezi návštěvníky šampionátu velice oblíbený, coţ 

dokazoval obrovský zájem o suvenýry s jeho vyobrazením, především o plyšové 

hračky. Poptávka po těchto suvenýrech byla tak velká, ţe během pár dní hokejového 

mistrovství byly vyprodány. Organizátoři se proto rozhodli ještě po skončení turnaje 

nechat vyrobit dalších 3 000 kusů plyšových kraviček, které byly během pár dní opět 

beznadějně vyprodány. 

Obrázek 16: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2009 

                 

Zdroj: Brandsoftheworld.com (2015) 

 

O rok později hostilo hokejové mistrovství světa Německo (Kolín nad Rýnem, 

Manheim). V logu šampionátu se poprvé objevuje postava hokejisty a opět nechybí ani 

charakteristika pořadatelské země, kterou zde představují barvy německé vlajky. 

Maskotem šampionátu se stal dinosaurus Urmel, který byl navrţen známým 

německým autorem dětských knih Maxem Krusem. Tento dinosaurus ale nebyl 

vytvořen pouze pro hokejový šampionát. Uţ předtím byl například maskotem 

německého národního hokejového týmu. Postava Urmela byla zvolena z toho důvodu, 

ţe velice dobře znázorňuje propojení něčeho mladého a starého – tedy dlouhou historii 

ledního hokeje a moderní pojetí této hry i šampionátu. Urmel jako pradávný dinosaurus, 

který ale svými gesty a chováním představuje něco mladého a především hravého. 

Právě svým chováním a gesty si přítomné diváky získal. Maskot Urmel i logo 

šampionátu jsou uvedeny na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 

            

Zdroj: Sportslogos.net (2012) 

V roce 2011 se hokejový šampionát konal na Slovensku (Košice, Bratislava). 

Logo tohoto turnaje je velice jednoduché a je tvořeno dvěma hokejkami (červená a 

modrá) a pukem na šedém pozadí. Maskotem tohoto turnaje byl zvolen šedý vlk 

Goooly. Tento název má znázorňovat dosaţení cíle (gólu). Jméno maskota vybrali sami 

fanoušci. Podmínkou bylo pouze to, ţe jméno nesmělo být pouţito při předchozích 

turnajích. Zajímavostí je, ţe v anglicky mluvících zemích vyvolalo toto pojmenování 

posměch, protoţe „gooly“ je slangový termín pro slovo varlata. 

 Vlk byl zvolen jako typické zvíře pro Slovensko, který zároveň představuje 

místní lesy a krajiny. Vlk nebyl maskotem na Slovensku vybrán poprvé. V minulosti byl 

maskotem mistrovství světa v ledním hokeji skupiny B či symbolem olympijské 

kandidatury Tater. Maskota i logo můţete spatřit na obrázku 18.  

 

Obrázek 18: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 

           

Zdroj: Font.cz (2011) 

Mistrovství světa v ledním hokeji se v roce 2012 konalo ve dvou zemích – ve 

Finsku a Švédsku (Helsinky a Stockholm). Tomuto propojení odpovídá i logo turnaje, 

ve kterém jsou umístěny dvě hokejky. Jejich čepele nesou vlajky obou zemí. I na puku, 

který je součástí loga, jsou vlajky obou pořadatelů. Výše je vţdy (na hokejce i puku) 
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umístěna finská vlajka, jelikoţ celý turnaj vyvrcholí vyřazovacími boji a finálovým 

zápasem právě v Helsinkách. V dalším ročníku si pořadatelské země pozici prohodí. 

Maskotem šampionátu je postavička HockeyBird. Jejím autorem je Toni 

Kyseniusem ze společnosti Rovie Entertainment, která stojí za populárními 

animovanými postavičkami Angry Birds. Právě kvůli velké oblibě Angry Birds ve 

Finsku i po celém světě zvolili pořadatelé tohoto maskota. HockeyBird svým vzhledem 

spojuje obě pořadatelská města. Především svými barvami, kdy si můţeme všimnout jak 

odstínů modré - Finsko, tak i ţluté barvy, která symbolizuje Švédsko. Maskot tohoto 

mistrovství je zajímavý i příběhem, který k němu tvůrci vymysleli.  

HockeyBird byl nalezen na plovoucí kře v Baltském moři. Měří 185 centimetrů, 

váţí 108kg a s největší pravděpodobností hraje levého obránce. Je to prostě podivný 

bílý „vypelichanec“ s hokejkou a pukem, kterého nelze přehlédnout. Jeho vizuální 

identita vychází vzhledem k tomu, ţe šampionát proběhne ve dvou zemích, ze 

stylizované hvězdy ve finských a švédských národních barvách doplněné sloganem 

Northern Stars of Ice Hockey. HockeyBird má rád rockovou hudbu, krabí tyčky, 

oplatky a jahodový dţem. Jeho motto zní Puck sweet puck. Maskot i logo jsou uvedeny 

na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 

             

Zdroj: Sportslogos.net (2012) 

V roce 2013 se konalo hokejové mistrovství světa ve stejných zemích jako 

v roce předcházejícím. Jen s tím rozdílem, ţe play-off a samotné finále tentokrát hostil 

Stockholm. Této výměně odpovídá i logo turnaje, které je téměř totoţné jako 

v předchozím ročníku. Došlo jen k přehození obou vlajek, jak dokládá obrázek 20. Na 

stejném obrázku je uveden i maskot turnaje – rys Icy. Rys je velice vzácné a chráněné 

zvíře, které bylo v minulosti téměř vyhubeno. Aby se upozornilo na tento problém, byl 

právě ve Švédsku oblíbený rys zvolen maskotem hokejového šampionátu. Icy má v ruce 

vlajky obou pořadatelských zemí. Této spolupráci odpovídají i barvy rysa. Tělo má 
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modré, coţ je barva společná pro obě země. Jednu ruku má pak ţlutou, coţ symbolizuje 

národní barvy Švédska a druhou zase bílou, čímţ je zastoupeno i Finsko.  

 

Obrázek 20: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2013 

             

Zdroj: Font.cz (2016) 

O rok později hostilo mistrovství světa v ledním hokeji Bělorusko (Minsk). 

Logo je uvedeno na obrázku 21, stejně jako maskot turnaje. Logo je laděno do barev 

běloruské vlajky a obsahuje siluetu hokejisty. Maskotem běloruského turnaje byl zvolen 

bizon - jeden ze symbolů pořadatelské země. Zvíře odráţí zvláštnosti národní kultury a 

podle organizátorů odpovídá i hokejové hře. Ukazuje sílu a má tak dát jasný signál pro 

miliony fanoušků a diváků po celém světě, kteří by se díky hokeji měli spojit. Maskot 

byl podle odborné poroty, která vybírala z návrhů fanoušků, pojmenován Volat. Toto 

jméno pochází ze staroslovanštiny. Podle východoslovanské mytologie byl Volat 

hrdinský válečník - tedy silný a vysoký muţ. Jméno bylo vybráno také proto, ţe se 

dobře vyslovuje i v ostatních jazycích. 

 

Obrázek 21: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 

              

Zdroj: Belarus.by  

Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015 se konalo v České republice. 

Logo i maskot celé akce jsou uvedeny na obrázku 22. Hlavním znakem loga je 

dvouocasý lev drţící hokejku. Jeden ze státních symbolů České republiky je umístěn v 

dolní části. Logo bylo vyvedeno v barvách české trikolory.  
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Maskoty českého hokejového šampionátu asi není potřeba dlouze představovat, 

jsou jimi známí králíci z klobouku Bob a Bobek. Hokejový vzhled Boba a Bobka pro 

mistrovství světa navrhl umělec Alex Dowis. Poprvé se v roli maskotů objevily hned 

dvě postavy. Organizátoři turnaje ve vyuţití dvou postav viděli určitou symboliku. 

Turnaj se konal ve dvou městech, které jsou do jisté míry odlišné, ale obě usilují o 

dosaţení společného cíle, stejně jako Bob a Bobek v známém Večerníčku. Bob je 

z dvojice králíků ten větší a chytřejší a v tomto páru hraje spíše roli dospělého. Bobek je 

menší, ustrašenější, ale také mnohem nápaditější a často plní roli dítěte. Oba králíci mají 

originální nápady a dodrţují určité morální zásady. Maskoti tohoto hokejového 

šampionátu byli hokejovou veřejností hodnoceni jako jedni z nejpovedenějších maskotů 

v historii. Velice zajímavé bylo právě vyuţití celé dvojice maskotů. 

Obrázek 22: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 

              

Zdroj: Font.cz (2014) 

 

V roce 2016 patřilo pořadatelství hokejového šampionátu opět po devíti letech 

Rusku (Moskva, Petrohrad). Logo obsahuje charakteristické prvky obou hostitelských 

měst – věţe Kremlu v Moskvě a Palácový most v Petrohradě. Logo je samozřejmě 

doplněno také barvami ruské vlajky. Zkříţené hokejky a létající puk symbolizují 

vzrušující hru a nezapomenutelné emoce, které jsou s hokejem úzce spojeny.  

Maskotem turnaje se stala známá Laika. Sibiřský husky je v Rusku jeden z 

nejoblíbenějších loveckých psů. Sibiřský husky stal také prvním zvířetem, které se 

podívalo v roce 1957 na oběţnou dráhu ve vesmíru. V roce 2016 to tak byla právě 

Laika, která bavila diváky při 80. mistrovství světa v ledním hokeji. Laiku i logo 

šampionátu lze vidět na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2016 

                

Zdroj: IIHF.com (2015) 

Poslední rozebíranou dvojicí na obrázku 24 bude logo a maskot hokejového 

šampionátu z roku 2017, který se konal ve Francii a Německu (Kolín nad Rýnem, 

Paříţ). Logo hokejového mistrovství světa 2017 je poctou německému reprezentačnímu 

gólmanovi Robertu Müllerovi, jenţ v roce 2009 ve věku 28 let zemřel na nádor v 

mozku. Logu tak dominuje právě postava hokejového brankáře s německým 

reprezentačním dresem. Druhou pořadatelskou zemi v logu pak reprezentuje 

francouzská trikolora v pozadí. 

 Maskoty turnaje byla zvolena dvojice populárních Galů. Zejména 

v pořadatelských zemích mají příběhy Asterixe a Obelixe velkou popularitu. 

Organizátoři si od maskotů slibovali, ţe pomohou zpopularizovat světový šampionát jak 

v obou pořádajících zemích, tak v zahraničí. Asterix a Obelix mají symbolizovat 

neutuchající boj papírově slabších soupeřů proti velkým favoritům. Tak jako Galové 

vytrvale bojovali proti Římanům. A přesně to platilo v případě obou pořádajících zemí 

Německa a Francie. Jejich heslem je „nic není nemoţné“. 

Obrázek 24: Logo a maskot Mistrovství světa v ledním hokeji 2017 

              

Zdroj: Font.cz (2016) 
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V této kapitole byla představena loga a také maskoti jednotlivých hokejových 

šampionátů z let 2007-2017. Všechna tato loga mají společné to, ţe se v nich objevuje 

tématika, která je typická pro danou pořadatelskou zemi. Jedná se například o vlajky či 

alespoň národní barvy pořadatelských zemí. Nechybí v nich ani hokejová symbolika. 

Objevuje se zde často puk, hokejka či postava hokejisty. Zde ale musím podotknout, ţe 

dle mého názoru se v některých případech jedná o neoriginální (aţ nudné) spojení. 

Například loga z let 2009 a 2011 hodnotím jako nepovedená. Myslím si, ţe u maskotů 

je tato situace o něco lepší. Ti ve většině případů působí zajímavě a originálně a je 

vidět, ţe organizátoři jejich volbu více promýšleli. 

 

5.3  Analýza log z hokejového prostředí 

Na základě mých zkušeností i výsledků z prováděného kvalitativního výzkumu 

jsem se rozhodla do analytické části zahrnout i tuto kapitolu týkající se představení 

některých log obecně z hokejového prostředí. Samozřejmě mimo log hokejových 

mistrovství světa, ta byla analyzována v kapitole 5.2. 

Z výsledků prováděného kvalitativního výzkumu (ty budou podrobněji 

rozebrány v samostatné kapitole) se dá usuzovat, ţe mnoha divákům u log hokejových 

šampionátů chybí právě výraznější hokejový motiv. Uvádí dokonce, ţe v některých 

případech, pokud by nevěděli, ţe se jedná o logo hokejového šampionátu, by ho do 

tohoto prostředí vůbec nezařadili. S tímto názorem souhlasím. Sama bych u některých 

log uvítala více jasnější hokejové tématiky. Mám občas pocit, ţe organizátoři 

hokejových šampionátů se v prvcích značky snaţí více propagovat svou zemi neţ tuto 

hokejovou událost samotnou. Nutno ale zmínit, ţe obecně v hokejovém prostředí se 

loga s jasnými hokejovými symboly vyskytují jen málokdy.  

Jako první bych uvedla loga společností, které se specializují na výrobu 

hokejového zboţí. Jedná se o značky Bauer a CCM. Loga těchto firem jsou si do jisté 

míry velice podobná. V obou případech se totiţ jedná pouze o graficky ztvárněný název. 

Nenalezneme v nich tedy vůbec ţádnou hokejovou tématiku, jak je vidět na obrázcích 

25 a 26. 

 

 

 

 



64 

 

Obrázek 25: Logo společnosti CCM 

 

Zdroj: Ccmhockey.com 

  

Společnost CCM vznikla uţ v roce 1899. Původně se ale nevěnovala lednímu 

hokeji. Tato firma se zaměřovala na výrobu jízdních kol a aţ v roce 1905 vyrobila první 

brusle. V 80. letech minulého století tato společnost dokonce vstoupila na trh dětských 

hraček a aţ na konci 90. let se firma začala specializovat pouze na výrobu hokejového 

vybavení. V tomto případě se tedy dá pochopit, proč logo firmy CCM (i přes několik 

změn v minulosti) byl vţdy pouze nápis. Ve chvíli, kdy se firma věnuje výrobě několika 

odlišných produktů je rozhodně ţádoucí, aby logo bylo neutrální.  

 

Obrázek 26: Logo společnosti Bauer 

  

Zdroj: Modernhockey.eu 

 

U společnosti Bauer nenalezneme podobnou historii jako u firmy CCM. Značka 

Bauer vznikla v roce 1927 a uţ od svého počátku se věnovala výrobě bruslí a dalšího 

hokejového vybavení. Zde tedy lze říci, ţe v tomto případě by klidně ve svém logu 

nějaký hokejový symbol mít mohla. Na druhou stranu lze pochopit, ţe umístit viditelně 

logo jako název je například na hokejkách asi jednodušší.  

Dále bych ráda zmínila logo vybrané hokejové soutěţe. Jako příklad bych 

uvedla Hokejovou ligu mistrů. První ročník se konal v sezóně 2008-2009 a byl pořádán 

Mezinárodní hokejovou federací. Poté byla soutěţ na několik let z finančních důvodů 

přerušena a vrátila se aţ v sezóně 2014-2015. Od této doby je pořádána soukromou 

akciovou společností Champions Hockey League. Původní logo této soutěţe ze sezóny 

2008-2009 je uvedeno na obrázku 27. Zde si lze všimnout alespoň drobného 

hokejového symbolu v podobě středového kruhu, který je umístěn v jakémsi hokejovém 

kluzišti. V dalších ročnících se logo změnilo, coţ dokumentuje obrázek 28, kde je 
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uvedeno to z poslední sezóny 2017-2018, kde uţ ani o sebemenším hokejovém symbolu 

nemůţe být řeč.  

  

Obrázek 27: Logo Hokejové ligy mistrů v sezóně 2008-2009 

 

Zdroj: Tomas (2008) 

 

Obrázek 28: Logo Hokejové ligy mistrů v sezóně 2017-2018 

   

Zdroj: Infrontsports.com  

 

I u log samotných hokejových klubů se s hokejovou symbolikou moc často 

nesetkáváme. Například z aktuálních 14 účastníků české hokejové extraligy má ve svém 

logu nějaký hokejový symbol pouze 5 klubů (HC Kometa Brno, HC Olomouc, Piráti 

Chomutov, HC Verva Litvínov a HC VÍTKOVICE RIDERA). Všechna tato loga jsou 

k nahlédnutí v příloze 2. Je jasné, ţe mnoho hokejových klubů má logo dáno třeba 

historicky, případně nějak koresponduje s názvem klubu.  

V praxi samozřejmě dochází k tomu, ţe jsou loga klubů po nějakém čase 

aktualizována. A podle mého názoru je trend spíše takový, ţe se od hokejových 

symbolů upouští. Jako příklad lze uvést logo klubu HC Slavia Praha, či poslední změnu 

v nejvyšší české soutěţi u týmu Aukro Berani Zlín. V obou případech kluby upustily od 

loga s hokejovou symbolikou, která byla nahrazena novými bez této tématiky. Loga 

jsou k nahlédnutí v příloze 3. 

Osobně musím říci, ţe nejsem zastáncem toho trendu. Mám velice ráda loga, u 

kterých je na první pohled vidět, do jakého prostředí je lze zařadit. Nechtěla bych ale 
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tvrdit, ţe v kaţdém hokejovém logu musí být nutně postava hokejisty apod. Jen si 

myslím, ţe zařazení alespoň nějaké hokejové symboliky lze udělat i originálním 

způsobem. Můţe tak ve výsledku vzniknout velice zajímavé logo, u kterého bude i na 

první pohled jasné, do jakého prostředí patří. A jak uţ bylo zmíněno v úvodu této 

kapitoly, i respondenti zapojení do prováděného kvalitativního výzkumu můj názor do 

jisté míry potvrzují. 
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6  VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ KVALITATIVNÍHO 

VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

 

V této kapitole budou představeny výsledky výzkumu zaměřeného na vnímání 

vybraných prvků značky hokejových mistrovství světa. Nejprve budou představeni 

respondenti, kteří dotazníky vyplnili. V dalších podkapitolách pak budou uvedeny 

výsledky podle jednotlivých kritérií, která byla zkoumána (například zapamatovatelnost 

či obliba log a maskotů).  

Do výzkumu se zapojilo celkem 163 respondentů. Následně ale muselo být 15 

dotazníků vyřazeno, protoţe nebyly kompletně vyplněny a nepřinášely tak potřebné 

informace. Při zpracovávání jsem tak pracovala uţ jen s počtem 148 dotazníků. Z tohoto 

počtu se do výzkumu zapojilo 115 muţů a 33 ţen. Muţi tak tvořily 78 %, ţeny pak 

zbylých 22 %. Toto nerovnoměrné rozloţení se dalo předpokládat, jelikoţ větší zájem o 

lední hokej se očekává u muţů neţ u ţen. Pro přehlednost toto rozdělení ilustruje graf 1. 

 

Graf 1: Rozdělení pohlaví 

 

  

Další otázka v dotazníku se týkala toho, kolik z posledních jedenácti hokejových 

šampionátů respondenti zregistrovali. Tato otázka slouţila k případnému vyřazení 

respondentů, kteří hokejová mistrovství světa moc nesledují. Pro výzkum by tak nemělo 

ţádný význam, pokud by měli například hodnotit zapamatovatelnost prvků značky 

(přiřazovat loga/maskoty k jednotlivým turnajům), kdyţ některé ze šampionátů vůbec 

nezaregistrovali. K tomu aby mohli respondenti v dotazníku pokračovat, jsem stanovila 

hranici šesti hokejových šampionátů, kterých si v posledních jedenácti letech museli 

všimnout. Ve chvíli, kdy tato podmínka neplatila, respondenti ve vyplňování dotazníku 

Muţi   

Ţeny   
78 % 

22 % 
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dále nepokračovali. Ze 163 dotazníků, které se mi vrátily, ale tato situace nenastala ani 

jednou. 

U třetí otázky mě zajímalo, zda respondenti opravdu pravidelně kaţdoročně 

sledují hokejové šampionáty. Pokud bylo označeno, ţe tomu tak není, uváděli 

respondenti i důvod. Tato varianta se vyskytla v dotaznících pouze ve dvou případech, 

kdy jako důvod byla uvedena zahraniční dovolená bez přístupu k hokejovým přenosům. 

Neznamená to tedy, ţe by pravidelné diváky od sledování odradily například nevhodně 

zvolené prvky značky. 

V následující otázce bylo zjišťováno, zda se respondenti zaměřují při sledování 

hokejového mistrovství světa pouze na zápasy českého národního týmu (případně jen na 

jiný národní tým), nebo jestli sledují i další zápasy. Zde se objevil velký rozdíl mezi 

oběma pohlavími. Muţi v 92 případech sledují utkání českého národního týmu, ale i 

zápasy jiných muţstev. Zbylých 23 muţů zajímají jen utkání českého národního týmu. 

U ţen je tato situace opačná. Sledují ve většině případů (celkem 28 ţen) pouze zápasy 

České republiky a jen v 5 dotaznících bylo uvedeno, ţe je zajímají i zápasy jiných 

muţstev.  Grafy 2 a 3 ilustrují rozloţení u jednotlivých pohlaví. Na grafu 4 pak můţeme 

vidět celkové rozdělení mezi respondenty.  

 

Graf 2: Zájem o utkání českého národního týmu a dalších účastníků šampionátu u muţů 

 

Graf 3: Zájem o utkání českého národního týmu a dalších účastníků šampionátu u ţen 

 

Pouze utkání ČR

Utkání ČR i dalších 
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Pouze utkání ČR
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Graf 4: Celkový zájem o utkání českého národního týmu a dalších účastníků 

šampionátu 

 

 

Poslední otázka týkající se samotných respondentů se zaměřovala na jejich vztah 

k lednímu hokeji. Na výběr byly následující moţnosti: aktivní hráč, trenér, funkcionář, 

divák (fanoušek) a případně jiné. Respondenti měli označit jednu moţnost. Je jasné, ţe 

mnoho z nich by jich zvolilo i více, ale pro jednodušší následné zpracování jim byl 

umoţněn výběr pouze jedné varianty. Opět se v tomto případě značně liší obě pohlaví. 

U muţů se aktivní hráč objevuje v 54 případech, trenérů bylo označeno 18, funkcionářů 

15 a diváků/fanoušků 28. U ţen se naopak varianta aktivní hráčka neobjevila ani 

v jednom z dotazníků. Moţnost trenér byla označena dvakrát, funkcionář v 7 případech 

a nejčastěji ţeny volily moţnost divák/fanoušek (celkem 24 dotazníků). Rozdělení je 

opět uvedeno i v grafech 5 a 6. Jak vypadá situace bez rozlišení pohlaví, ilustruje graf 7. 

Zde uţ nejsou vidět takové rozdíly. Celkem aktivní hráči tvoří 36%, podobně jako 

diváci/fanoušci 35%, dále ve 14 % respondenti se objevuje moţnost trenér a 15% tvoří 

funkcionáři. 

 

Graf 5: Vztah respondentů – muţů k lednímu hokeji 

 

 

 

Pouze utkání ČR

Utkání ČR i dalších 

týmů
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Graf 6: Vztah respondentů – ţen k lednímu hokeji 

 

 

Graf 7: Vztah respondentů k lednímu hokeji bez rozlišení pohlaví 

 

 

 

Na úvod uţ je to k charakteristice respondentů vše. V následujících 

podkapitolách budou dále představeny konkrétní výsledky výzkumu vnímání vybraných 

prvků značky. Tyto prvky (loga a maskoti) budou hodnoceny podle dvou kritérií. Jsou 

jimi zapamatovatelnost a obliba. Právě podle těchto znaků jsou kapitoly členěny.  

 

6.1  Zapamatovatelnost log 

Prvním kritériem, podle kterého byly vybrané prvky značky hodnoceny, je 

zapamatovatelnost. Prvky značky by měly být zvoleny vţdy tak, aby si je diváci mohli 

co nejlehčeji zapamatovat, vybavit a rozpoznat je. Velice dobré je, pokud jsou prvky 

voleny originálně, pak se dobře vryjí do povědomí diváků (zákazníků). 

Zapamatovatelnost log byla v dotazníku zkoumána pomocí přiřazování 

jednotlivých log ke konkrétním hokejovým šampionátům. Loga samozřejmě byla 

upravena tak, aby neobsahovala oficiální název turnaje s uvedením pořadatelské země. 

Trenér

Funkcionář

Divák, fanoušek

Aktivní hráč

Trenér

Funkcionář

Divák, fanoušek

6% 

73 % 

21 % 

36 % 35 % 

15 % 14 % 



71 

 

Je jasné, ţe díky tomu, ţe měli respondenti k dispozici předem dané varianty, bylo 

moţné některé dvojice lehce odhadnout. Loga hokejových šampionátů jsou totiţ 

v současnosti tvořena tak, aby v první řadě prezentovala pořadatelskou zemi, coţ je 

jedna z věcí, které se mi v této problematice nelíbí.  

Myslím si ale, ţe bylo důleţité dát respondentům k dispozici určité moţnosti, 

protoţe bez nich by asi v drtivé většině nebyli schopni správně odpovědět, tedy vybavit 

si logo určitého šampionátu a jejich ochota vyplnit takový dotazník by byla menší. 

Stejně tak by bylo vyplňování ještě více časově náročnější, coţ uţ by pro respondenty 

bylo nepřijatelné. Uţ v tuto chvíli byl dotazník celkem rozsáhlý. 

 Osobně předpokládám, ţe zapamatovatelnost log hokejových mistrovství světa 

není moc dobrá. Níţe jsou uvedeny uţ konkrétní výsledky této části výzkumu. 

V tabulce 7 jsou uvedeny hokejové šampionáty, jejichţ loga byla chybně přiřazena. 

Jsou řazeny sestupně od těch, u kterých se chybovalo nejvíce. 

 

Tabulka 7: Nejčastěji chybně přiřazená loga hokejových šampionátů 

Mistrovství světa v ledním hokeji Počet chybných přiřazení 

2012 58 

2013 58 

2007 51 

2011 51 

2016 18 

2010 12 

2017 12 

 

Nejvíce chyb (celkem 58 u kaţdého) v přiřazování se objevovalo u log 

hokejových šampionátů z let 2012 a 2013, kdy vţdy došlo k jejich vzájemnému 

prohození. Upřímně si myslím, ţe se to dalo očekávat. Obě loga jsou totiţ téměř 

totoţná. Liší se pouze v prohození vlajek jednotlivých pořadatelských zemí. Podle 

organizátorů měla jako dominantnější v logu působit vlajka umístěná v horní části. 

Osobně si ale myslím, ţe se to moc nepovedlo, coţ ostatně dokládají i odpovědi na tuto 

otázku ve výzkumu.  
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Další dvě pozice patří turnajům z let 2007 a 2011, které byly chybně určeny v 51 

případech. O něco méně chyb (celkem 18) se pak objevilo u loga mistrovství světa 

z roku 2016. Tato tři loga bývala vţdy různým způsoby vzájemně zaměňována. Loga 

šampionátů z let 2007 a 2011 jsou totiţ dle mého názoru velice neoriginální a vzhledem 

ke stejným národním barvám pořadatelů (Rusko a Slovensko) došlo velmi snadno 

k jejich vzájemnému zaměnění. Šampionáty z let 2007 a 2016 pořádalo Rusko. Bylo tak 

pro respondenty těţké přiřadit loga správně i ve chvíli, kdy si podle tématiky určili 

správného pořadatele turnaje.   

Posledními logy, která byla chybně přiřazována, jsou loga z mistrovství světa 

v ledním hokeji z let 2010 a 2017.  Zde je pravděpodobné, ţe respondenty k těmto 

rozhodnutím vedla německá tématika objevující se v obou z nich. Oba turnaje totiţ byly 

pořádány v Německu a v logu v obou případech dominuje postava hokejisty 

v německém dresu.  V roce 2017 organizovalo Německo šampionát ještě ve spolupráci 

s Francií. Tato země se v logu samozřejmě také objevuje, ale pouze v podobě pozadí 

v barvách francouzské vlajky. Mnohem výrazněji ale působí právě německá tématika.  

Z chyb, které se v přiřazování objevovaly, se dá odvodit, ţe zapamatovatelnost 

log hokejových mistrovství světa není moc dobrá. Respondenti totiţ často dvojice 

odhadovali právě podle pořadatelských zemí, které jsou v kaţdém logu silně 

prezentovány. Ve chvíli, kdy se konalo mistrovství dvakrát ve stejné zemi, či 

pořadatelské státy mají podobné národní barvy, docházelo k totiţ vzájemnému 

prohození.  

Na druhou stranu v 72 dotaznících byla loga přiřazena zcela správně. Nikdy také 

nedošlo k chybnému určení loga následujících hokejových šampionátů: 2008, 2009, 

2014 a 2015. Jednalo se o loga mistrovství světa, která nebylo v podstatě moţné 

zaměnit. První tři zmiňované šampionáty se konaly v Kanadě, Švýcarsku a Bělorusku a 

jejich loga byla pro dané země hodně charakteristická. Stejně tak mistrovství světa 

v roce 2015 pořádané v České republice respondentům silně utkvělo v paměti a přiřadili 

ho tak vţdy správně. Loga jednotlivých šampionátů jsou k nahlédnutí v kapitole 5.2. 

 

6.2  Zapamatovatelnost maskotů 

Stejně jako loga respondenti přiřazovali i maskoty k jednotlivým hokejovým 

šampionátům. Opět zde byly uvedeny na výběr moţnosti, a to ze stejného důvodu jako 

u log. Domnívala jsem se, ţe pokud by varianty neexistovaly, respondenti by si také jen 
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stěţí vybavovali jednotlivé maskoty. Výzkum by tak nepřinesl poţadované informace. 

V tabulce 8 jsou uvedeny opět hokejové šampionáty, u kterých se v přiřazení maskotů 

chybovalo nejvíce.  

 

Tabulka 8: Nejčastěji chybně přiřazení maskoti hokejových šampionátů 

Mistrovství světa v ledním hokeji Počet chybných přiřazení 

2012 48 

2013 48 

2007 47 

2016 36 

2011 31 

2008 31 

2009 26 

2010 17 

 

Stejně jako v případě log se i u maskotů nejvíce chybovalo u šampionátů z let 

2012 a 2013 pořádaných ve Finsku a Švédsku. Opět se zde není čemu divit, protoţe oba 

maskoti jsou laděny do podobných barev a je tedy velice snadné je zaměnit. I kdyţ 

v případě HockeyBird (maskot z roku 2012) bych čekala, ţe si lidé spojí populární 

postavičky Angry Birds, kterými byl hodně inspirován, se zemí jejich původu – tedy 

s Finskem a přiřadí maskoty správným způsobem. To se však nestalo a celkem ve 48 

případech byli maskoti těchto mistrovství světa zaměněni. 

Velice často docházelo k záměně maskotů opět u turnajů z let 2007, 2016 a 

2011. Jedná se o dva ruské a jeden slovenský šampionát a stejně jako loga se i maskoti 

respondentům těţko rozlišovali především kvůli podobným barevným kombinacím. 

Hodně mě překvapily chybné odpovědi hlavně u maskota z roku 2016 (Lajka), protoţe 

od tohoto turnaje neuplynulo tolik času a předpokládala jsem, ţe maskota budou mít 

respondenti ještě v ţivé paměti. 

V další skupině maskotů, kteří byli vzájemně zaměňováni, jsou maskoti z let 

2008, 2009 a 2010. Přiznám se, ţe i tyto chyby mě velice překvapily. Například maskot 

z roku 2010 byl dinosaurus v německém dresu, proto mě udivilo, ţe byl několikrát 

přiřazen k šampionátům organizovaných v Kanadě či ve Švýcarsku. Mistrovství světa 
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v roce 2010 bylo také pro Českou republiku velice úspěšné, dalo by se tak předpokládat, 

ţe se lidem hned lépe vybaví maskot či logo turnaje. 

Zcela správně byli maskoti přiřazeni v 59 dotaznících. Nechybovalo se v případě 

maskotů z let 2014, 2015 a 2017. V prvním případě se jednalo o turnaj v Bělorusku, kdy 

zvolený maskot (zubr Volat) byl pro pořadatelskou zemi natolik typický, ţe by byl stěţí 

zaměňován. V roce 2015 hostila mistrovství světa v ledním hokeji Česká republika a 

maskoty byli zvoleni králíci Bob a Bobek. Maskoti měli obrovský úspěch nejen u nás, 

ale i v zahraničí, takţe zde jsem opravdu chybné určení nepředpokládala. Stejně jako u 

posledního šampionátu z roku 2017, jehoţ maskoty Asterixe a Obelixe mají respondenti 

také jistě v ţivé paměti.  

Myslím si, ţe zapamatovatelnost maskotů není stejně jako v případě log dobrá. I 

kdyţ si myslím, ţe by si lidé rozhodně snáze vybavili maskoty (především ty oblíbené a 

něčím zajímavé) neţ loga jednotlivých šampionátů. Maskoti jsou také k nahlédnutí 

v kapitole 5.2. 

 

6.3  Obliba log 

V této kapitole bude představena obliba log mistrovství světa v ledním hokeji. 

Respondenti měli za úkol vybírat podle jejich názoru nejlepší a nejhorší logo 

z posledních jedenácti turnajů. U nejlepších log měli uvést rovnou dvě loga (a určit i 

jejich pořadí) z toho důvodu, ţe jsem se obávala, ţe drtivá většina respondentů bude 

ovlivněna tím, ţe v roce 2015 se konal šampionát v České republice a budou volit právě 

toto logo (případně maskoty). Chtěla jsem mít tedy moţnost určit i další logo, které 

hodnotí jako povedené. U určení nejméně povedeného loga jsem takové ovlivnění 

neočekávala, proto zde respondenti uváděli pouze jednu moţnost. 

Tento můj odhad ohledně nejoblíbenějšího loga se potvrdil. S obrovským 

náskokem zvítězilo logo z šampionátu organizované v České republice z roku 2015. 

Respondenti jako důvody často uváděli, ţe je „prostě naše“. Oceňovali tak zajímavé 

ztvárnění českého symbolu – tedy dvouocasého lva. Pozitivně hodnotili také to, ţe je 

vyveden v národních barvách a líbilo se jim, ţe lev je dvoubarevný. Jako důleţité 

hodnotili i to, ţe v logu nebyl opomenut hokejový symbol - tedy ţe lev drţí hokejku. 

Překvapil mě i fakt, ţe v mnoha případech respondenti pozitivně hodnotili bílé pozadí. 

To se objevuje i u loga z roku 2014 a to je také hodnoceno poměrně dobře. Respondenti 
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uváděli, ţe jim připomíná čistou, právě upravenou ledovou plochu, která je připravena 

na začátek zajímavého střetnutí. 

 Ještě neţ budou představena i další pozitivně hodnocená loga, je důleţité uvést 

celkové výsledky týkající se obliby log posledních jedenácti hokejových šampionátů.  

V tabulce 9 jsou uvedena loga a počty, kolikrát se v hodnocení respondentů umístily na 

prvním či druhém místě. Tabulka 10 pak ilustruje celkové pořadí oblíbenosti log 

hokejových mistrovství světa. Toto pořadí bylo sestaveno na základně bodového 

hodnocení – za první místo, které jim respondenti přiřadili, byly uděleny 2 body, za 

druhé pak 1 bod. Po sečtení bodů vzniklo konečné pořadí. 

 

Tabulka 9:  Loga hokejových šampionátů z let 2007-2017 a přiřazená pořadí 

Mistrovství světa 

v ledním hokeji 

Počet prvních míst 

(2body) 

Počet druhých míst 

(1 bod) 

2007 0 10 

2008 2 21 

2009 0 0 

2010 14 25 

2011 0 0 

2012 1 15 

2013 0 13 

2014 3 21 

2015 98 15 

2016 0 10 

2017 30 18 

 

Uţ i v této tabulce je vidět jasná dominance loga hokejového šampionátu z roku 

2015. Naopak nejhůře dopadla loga z mistrovství světa z let 2009 a 2011, kterým nebyl 

přiřazen jediný bod. Dá se tedy přepokládat, ţe tato loga budou hodnocena naopak 

nejhůře, coţ bude uvedeno v další části této kapitoly.  
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Tabulka 10: Konečné pořadí nejlépe hodnocených log hokejových šampionátů z let 

2007-2017 

Pořadí 
Mistrovství světa 

v ledním hokeji 

Celkový počet bodů 

1. 2015 211 b. 

2. 2017 78 b. 

3. 2010 53 b. 

4. 2014 27 b. 

5. 2008 25 b. 

6. 2012 17 b. 

7. 2013 13 b. 

8. 2007 10 b. 

8. 2016 10 b. 

10. 2009 0 b. 

10. 2011 0 b. 

 

 Nejlépe hodnocené logo uţ bylo představeno výše, nyní je tedy potřeba ještě 

uvést hodnocení dalších, která se respondentům líbila. Jako druhé nejoblíbenější logo se 

umístilo to z loňského mistrovství světa pořádaného v Německu a ve Francii. 

Respondenti oceňovali především to, ţe bylo vytvořeno jako pocta zesnulému 

německému brankáři Robertu Müllerovi a má tak nějaký hlubší význam. Pozitivně bylo 

také hodnoceno nenucené a příjemné propojení dvou pořadatelských zemí, kdy 

Německo reprezentovala postava brankáře v německém národním dresu a Francii 

pozadí v barvách francouzské vlajky. Respondenti také zmiňovali jako pozitivum, ţe se 

v logu nachází postava hokejisty, coţ se objevuje i u hodnocení dalších log. 

 Třetí příčku obsadilo logo z německého šampionátu z roku 2010. Zde se 

respondentům líbilo především to, ţe logo obsahuje postavu hokejisty a působí tak 

celkově hodně dynamicky. Také se několikrát vyskytl názor, ţe hodnotí toto logo jako 

povedené vzhledem k tomu, ţe se k tomuto šampionátu váţou fanouškům hezké 

vzpomínky, jelikoţ Česká republika celý turnaj vyhrála.  

 Dalším oblíbeným logem je to z roku 2014, kdy mistrovství světa hostilo 

Bělorusko. Zde byla opět oceňována postava hokejisty, kterou logo obsahuje. Dále bílé 
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pozadí, stejně jako u loga z roku 2015, kdy respondentům připomíná ledovou plochu. 

Také byla pozitivně hodnocena zvolená barevná kombinace (barvy běloruské vlajky).  

 Logo z šampionátu z roku 2008 se respondentům líbilo především díky 

zajímavému propojení symbolu charakteristického pro pořadatelkou zemi – tedy 

javorového listu a hokejové tématiky. Také se několikrát objevil názor, ţe je logo hezky 

souměrné a působí tak „učesaným“ dojmem.  

 Další dvě pozice patří logům z let 2012 a 2013. Zde respondenti oceňovali 

především hokejovou symboliku a zajímavé propojení dvou pořadatelských zemí a tím 

pádem i dvou šampionátů.  

 Osmé místo obsadila loga hokejových šampionátů pořádaných v letech 2007 a 

2016 v Rusku. První z nich je hodnoceno kladně díky letícímu puku, který představuje 

důleţitou hokejovou symboliku a také působí dynamicky. Respondentům se líbilo i to, 

ţe logo je celkově laděno do světlejších barev. U druhého ruského loga zase oceňovali 

zajímavou konkrétní symboliku pořadatelských měst (nejen celé země).  

 

 Nyní následuje část kapitoly, která bude věnována naopak těm nejméně 

oblíbeným. Jak uţ bylo výše zmíněno, vzhledem k tomu, ţe loga z roku 2009 a 2011 

nebyla respondenty vzpomenuta v kladném hodnocení ani jednou, dá se předpokládat, 

ţe se budou nacházet mezi těmi nejméně oblíbenými logy. Toto pořadí je uvedeno 

v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Nejhůře hodnocená loga hokejových šampionátů z let 2007-2017 

Pořadí 
Mistrovství světa 

v ledním hokeji 

Počet negativních 

hodnocení 

1. 2011 57 

2. 2009 46 

3. 2016 17 

4. 2010 10 

5. 2012 8 

6. 2013 6 

7.  2007 4 
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 V hodnocení nejhůře dopadlo logo z hokejového šampionátu z roku 2011, který 

hostilo Slovensko. Respondenti ho hodnotí jako velice nudné, bez nápadu a také dosti 

ponuré kvůli šedému pozadí. 

Podobně je na tom švýcarské logo z roku 2009. Stejně jako u toho slovenského 

se objevovaly názory, ţe není ničím originální a působí tak dost odbytě. Dokonce se 

několikrát respondenti vyjádřili v tom smyslu, ţe snad logo tvořilo malé dítě, či ho 

organizátoři vymysleli během pauzy na oběd. Obdobně jako u loga z roku 2011 

negativně hodnotí i šedé pozadí. U tohoto loga se také několikrát objevil názor, ţe 

pokud by respondenti nevěděli, ţe je spojeno s hokejovým prostředím, vůbec by ho do 

této oblasti nezařadili. Puk prý působí velice zvláštně a hokejovou tématiku zde 

nesymbolizuje vůbec dobře.  

Dalším negativně hodnoceným logem je to z roku 2016, kdy se mistrovství světa 

konalo v Rusku. Zde se objevoval především názor, ţe je logo „typicky ruské“, tedy 

podle respondentů hlavně hodně přeplácané. Stejně tak i další ruské logo z roku 2007 se 

setkalo v několika případech s kritikou. Respondentům se nelíbilo především to, ţe 

letící puk vypadá „monstrózně“. Negativně se také vyjadřovali k tomu, ţe obsah loga 

přesahuje určený tvar. Toto se ale objevuje i v mnoha dalších případech, kde to 

respondentům nevadilo. 

Několik negativních hodnocení se objevilo i na adresu log z let 2012 a 2013, kdy 

respondentům nepřipadala ničím zajímavá. Nechápali také, proč jsou téměř totoţná. 

 

 Výsledky ohledně obliby log jsem do jisté míry předpokládala. Překvapením tak 

nebylo nejlepší hodnocení českého loga, které bylo uţ v době konání šampionátu 

povaţováno za povedené. Stejně tak jsem očekávala úspěch loga z loňského mistrovství 

světa právě díky hlubšímu smyslu, který v sobě nese. Lidé velice pozitivně reagují na 

takové příběhy, coţ ostatně bude představeno ještě v dalších kapitolách. 

 

6.4  Obliba maskotů  

 Naprosto totoţným způsobem jako byla hodnocena loga turnajů, byli posuzováni 

i maskoti hokejových mistrovství světa. I zde se dalo předpokládat, kteří z nich u 

českých diváků a fanoušků asi zvítězí. Nikoho tedy nepřekvapí, ţe prvenství získali 

suverénním způsobem čeští maskoti z roku 2015 Bob a Bobek. V tabulce 12 jsou 

uvedena konkrétní mistrovství světa (která maskoti představovali) a počty, kolikrát se 
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v hodnocení respondentů umístily na prvním či druhém místě. Tabulka 13 pak 

představuje konečné pořadí oblíbenosti maskotů. 

 

Tabulka 12: Maskoti hokejových šampionátů z let 2007-2017 a přiřazená pořadí 

Mistrovství světa 

v ledním hokeji  

Počet prvních míst 

(2body) 

Počet druhých míst 

(1 bod) 

2007  0 0 

2008  1 1 

2009  1 4 

2010  5 35 

2011  0 1 

2012  2 27 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 119 19 

2016 0 0 

2017 20 61 

 

 Uţ z této tabulky je jasné, ţe nejoblíbenějšími maskoty se podle očekávání stali 

Bob a Bobek, kteří byli zmíněni v celkem 138 dotaznících. Ve většině případů se 

respondentům líbilo především to, ţe poprvé v historii hokejových šampionátů byli 

maskoti rovnou dva. Podle diváků to byl jasný symbol týmu, spolupráce a přátelství, 

tedy hodnot, které jsou podle nich pro hokej důleţité. Zvolená dvojice maskotů byla 

jistě trefa do černého, coţ dokazuje i loňský šampionát, kde si Asterix a Obelix také 

získali své fanoušky. Respondentům se líbila také hravost a bezprostřednost, která 

z Boba a Bobka vyzařovala – především během zápasů. Mnoho respondentů uvádí to, 

ţe se díky „oţivení“ postaviček z oblíbené pohádky vrátili do dětství a maskoti v nich 

tak vyvolávali příjemné vzpomínky. 

 Je samozřejmě jasné, ţe výsledky byly ovlivněny tím, ţe mistrovství světa 

konalo v České republice a maskoti Bob a Bobek jsou s ní velice úzce spojení. Na 

druhou stranu je důleţité zmínit, ţe tato dvojice si své fanoušky získala po celém světě. 
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Uţ v průběhu českého šampionátu byli Bob a Bobek označováni za jedny z nejlepších 

maskotů v historii hokejových šampionátů. 

 

Tabulka 13: Konečné pořadí nejlépe hodnocených maskotů hokejových šampionátů 

z let 2007-2017 

Pořadí 
Mistrovství světa 

v ledním hokeji 
Celkový počet bodů 

1. 2015 257 b. 

2. 2017 101 b. 

3. 2010 45 b. 

4. 2012 31 b. 

5. 2009 6 b. 

6. 2008 3 b. 

7. 2011 1 b. 

8. 2007 0 b. 

8. 2013 0 b. 

8. 2014 0 b. 

8. 2016 0 b. 

 

Jak uţ bylo výše naznačeno, další velice pozitivní hodnocení se dostalo dvojici 

maskotů z loňského hokejového šampionátu – Asterixovi a Obelixovi. Stejně jako Bob 

a Bobek bylo jako nejčastější pozitivum zmiňován fakt, ţe společně tvoří stálou dvojici, 

která k sobě prostě odjakţiva patří. Ukazují tedy opět soudrţnost a přátelství. Také se 

několikrát objevil názor, ţe symbolizují velkou odvahu. Respondentům se líbili také 

z toho důvodu, ţe si je spojovali se známými a oblíbenými příběhy. Opět se tedy 

ukazuje, ţe pouţití uţ dříve známých maskotů přináší značné výhody.  

Třetí příčku na ţebříčku oblíbenosti maskotů obsadil maskot německého 

šampionátu z roku 2010 dinosaurus Urmel. Na respondenty působil velice vesele, 

bezstarostně a roztomile. Zaujal je také svými gesty a chování uţ během šampionátu. 

Respondenti také uvádějí, ţe v nich (stejně jako logo) vyvolává hezké vzpomínky na 

úspěch českých hokejistů.  



81 

 

Pozitivně byl hodnocen i HockeyBird – maskot turnaje z roku 2012. Zde se 

lidem líbilo hlavně spojení s populárními postavičkami Angry Birds a také příběh, který 

k němu organizátoři vymysleli.  

Další v pořadí byla kravička Cooly reprezentující švýcarský šampionát z roku 

2009. Respondentům tento maskot připadal originální a roztomilý. A pozitivně někteří 

hodnotili také chování maskota během šampionátu.  

Několik bodů získal také lední medvěd Champion z kanadského mistrovství 

světa 2008. Na respondenty působil vesele a hravě a líbilo se jim i spojení ledního 

medvěda s ledním hokejem.  

Jeden člověk v dotazníku zmínil také slovenského maskota Gooolyho . Zde šlo 

ale pouze o pozitivní osobní vztah respondenta k vlkům.  

 

Ani jednou nebyli v souvislosti s kladným hodnocením zmíněni maskoti z let 

2007, 2013, 2014 a 2016. Ti většinou obsadili první příčky v tabulce 14, která 

představuje nejhůře hodnocené maskoty hokejových mistrovství světa z let 2007-2017. 

 

Tabulka 14: Nejhůře hodnocení maskoti hokejových šampionátů z let 2007-2017 

Pořadí 
Mistrovství světa 

v ledním hokeji 

Počet negativních 

hodnocení 

1. 2016 50 

2. 2008 37 

3. 2013 25 

4. 2007 24 

5. 2014 7 

6. 2012 3 

7. 2011 2 

 

Nejhůře hodnoceným maskotem, který byl zmíněn v 50 případech, je maskot 

ruského hokejového mistrovství světa z roku 2016 – Lajka. Respondenti na něm 

kritizovali především grafické ztvárnění a provedení. Několikrát se objevil názor, ţe 

nápad vybrat jako maskota Lajku je zajímavý a dobrý, ale provedení je podle 

respondentů velmi slabé.  
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Dalším maskotem, který není podle prováděného výzkumu zrovna oblíben, je 

lední medvěd Champion – maskot kanadského šampionátu z roku 2008. Zde se 

respondentům nelíbilo především to, ţe mu chybí hokejová tématika – např. brusle, 

hokejka apod. Helma, kterou má Champion na hlavě, je prý velmi málo a není tak na 

první pohled vidět, ţe se jedná o maskota z prostředí ledního hokeje.  

Na třetí příčce se umístil švédský maskot z roku 2013 – rys Icy. Ten 

respondentům nepřipadal ničím zajímavý a působil aţ nudným dojmem. Stejně tak 

grafické ztvárnění nehodnotili respondenti moc dobře. Několikrát se objevil i názor, ţe 

vlastně vůbec netuší, jaké zvíře má Icy představovat.  

 Dalším často negativně hodnoceným maskotem je medvěd Teamka, který byl 

součástí ruského hokejového mistrovství v roce 2007. Podobně jako Icy působí na 

respondenty nudně a neoriginálně. Také jim v několika případech nepřipadalo vhodné 

spojení medvěda s ledním hokejem. Volili by prý spíše ledního medvěda. 

 Za Teamkou se umístil běloruský maskot (2014) zubr Volat. Zde se objevují 

názory, ţe zubr se do hokejového prostředí vůbec nehodí. Působí neohrabaně, 

nepřátelsky aţ nebezpečně. Několik respondentů také nedokázalo vůbec určit, o které 

zvíře jedná, coţ na oblíbenosti moc nepřidá.  

 Pár negativních hodnocení získali i maskoti Hockey Bird (2012) a Goooly 

(2011). U prvního se objevovaly názory, ţe pták se k lednímu hokeji vůbec nehodí.  

Zřejmě tedy nebylo pochopeno propojení s postavičkami Angry Birds.  

U slovenského maskota Gooolyho nehodnotili respondenti záporně jeho volbu, 

či grafické ztvárnění, ale vybavovali si spíše chování maskota během šampionátu, které 

se jim nelíbilo. Prý jim připadal nudný a nedokázal jako ostatní maskoti rozproudit tu 

správnou atmosféru. 

 

V této kapitole mě výsledky výzkumu také moc nepřekvapily. Dalo se 

předpokládat, ţe nejlépe hodnocenými maskoti budou stejně jako u loga ti čeští z roku 

2015. Nicméně u nejhůře hodnoceného maskota jsem nečekala tolik negativních reakcí 

na ruskou Lajku (2016). Osobně mám pocit, ţe se do hodnocení ruských maskotů i log 

promítají určité antipatie, které se v české společnosti vůči této zemi objevují.  

Zajímavé je to, ţe na prvních třech příčkách oblíbenosti log i maskotů se 

objevují stejná mistrovství světa – 2015, 2017 a 2010. Osobně jejich prvky značky také 

hodnotím jako nejpromyšlenější a nejzajímavější. 
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6.5  Příběhy spojené s maskoty a logy 

Tato kapitola uţ se nevěnuje přímo výzkumu vnímání vybraných prvků značky 

hokejových mistrovství světa, ale představuje shrnutí odpovědí na další otázky, které 

byly také součástí dotazníku.  

První z nich zjišťovala, zda si respondenti vybaví nějaký příběh, který se váţe na 

logo či maskota mistrovství světa. Právě tyto příběhu povaţuji za důleţité i v souvislosti 

s archetypy, protoţe si myslím, ţe pomáhají lidem si loga či maskoty lépe zapamatovat 

a později i vybavit. Myslím si, ţe zatím organizátoři s příběhy nepracují tolik, jak by 

mohli, proto příběhů existuje poměrně málo. Přesto si mnoho respondentů některé 

z nich vybavilo, případně uvedli alespoň některé vysvětlení volby loga/maskoty tak, jak 

uváděli pořadatelé daného turnaje. I to povaţuji za důleţité. 

Celkově si nějaký příběh či poznámku vybavilo 75 respondentů, coţ mě 

příjemně překvapilo. Velice zajímavé je, ţe mnohem vnímavější jsou v tomto ohledu 

zřejmě ţeny. Celkem jich bylo do výzkumu zapojeno 33 a z tohoto počtu si 32 ţen 

příběh či poznámku vybavilo. Z muţů si příběh vybavilo 43 respondentů (tedy zhruba 

38% z nich). V tabulce 15 jsou uveden počty konkrétních příběhů, které respondenti 

uváděli. Všechny tyto zmiňované příběh budou shrnuty pod touto tabulkou. 

 

Tabulka 15: Příběhy zmiňované ve výzkumu 

Pořadí Příběh Výskyt celkem Výskyt 

u žen 

Výskyt 

u mužů 

1. Logo 2017 42x 23x 19x 

2. Maskot 2012 16x 6x 10x 

3. Maskot 2017 9x 0 9x 

4. Maskot 2018 8x 3x 5x 

 

Nejčastěji si lidé vybavovali příběh, který se váţe k tvorbě loga loňského 

mistrovství světa v ledním hokeji. Tento příběh uţ byl v diplomové práci několikrát 

popisován. Jednoduše řečeno, logo bylo vytvořeno jako pocta zesnulému německému 

brankáři Robertu Müllerovi, který zemřel na rakovinu v roce 2009. Právě spojení s touto 

poctou přineslo logu z roku 2017 od respondentů velice pozitivní hodnocení. 

Několikrát se lidem vybavil i příběh spojený s maskotem z roku 2012, kterým 

byl HockeyBird. K němu si organizátoři účelně vymysleli zajímavý a podle respondentů 
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i roztomilý a zábavný příběh. HockeyBird byl nalezen na plovoucí kře v Baltském moři. 

Měří 185 centimetrů, váţí 108kg a s největší pravděpodobností hraje levého obránce. 

HockeyBird má rád rockovou hudbu, krabí tyčky, oplatky a jahodový dţem. Jeho motto 

zní Puck sweet puck. Toto představení odpovídá v podstatě jakémusi medailonku 

hokejistů, coţ se respondentům velmi líbilo. 

 V devíti případech se respondentům vybavil i důvod, proč si organizátoři 

hokejového šampionátu v loňském roce vybrali za maskoty Asterixe a Obelixe. Asterix 

a Obelix mají symbolizovat neutuchající boj papírově slabších soupeřů proti velkým 

favoritům. Tak jako Galové vytrvale bojovali proti Římanům. Jejich heslem je „nic není 

nemoţné“.  

Poslední uváděný příběh byl pro mě velmi překvapující. Respondenti si totiţ 

v několika případech vzpomněli na příběh, který se váţe k maskotovi pro letošní 

hokejový šampionát. Ten se bude konat v Dánsku a maskotem bylo vybráno káčátko 

Duckly. Organizátoři se při výběru maskota inspirovali slavným dánským Hansem 

Christianem Andersenem a jeho pohádkou Ošklivé káčátko. Labuť je národní pták 

Dánska a vývoj (vzestup) dánského hokeje připomíná právě příběh ošklivého káčátka.  

 

Uţ v úvodu kapitoly jsem zmiňovala, ţe povaţuji spojení log či maskotů 

s nějakým smysluplným příběhem za velmi důleţité. Dokazuje to i fakt, ţe většině 

v dotaznících (58 dotazníků), kde si respondenti nějaký příběh vybavili, zároveň pak 

toto logo či maskota uváděli v otázkách zaměřených na oblibu a hodnotili je jako 

povedené. 

 

6.6  Asociace spojené s pojmy „lední hokej“ a „hokejista“ 

 Také v posledních dvou otázkách dotazníku, které jsou představeny v této 

kapitole, mě uţ nezajímalo vnímání log či maskotů mistrovství světa v ledním hokeji, 

ale asociace, které mají respondenti spojené s pojmy „lední hokej“ a „hokejista“.           

K první otázce měli respondenti uvést minimálně 3 pojmy, které se jim jako první 

vybaví, kdyţ se řekne „lední hokej“. U té druhé jsem chtěla, aby uvedli minimálně 3 

pojmy, které podle nich vystihují hokejistu. Tyto asociace pro mě budou důleţité 

především při navrhování vhodného archetypu pro hokejová mistrovství světa.  
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Níţe v tabulkách 16 a 17 jsou uvedeny pojmy, které se v dotaznících objevovaly. 

Je jasné, ţe mnoho z nich se opakovalo, je tedy uvedena i četnost výskytu.  

Tabulka 16: Asociace spojené s pojmem „lední hokej“ 

Pojem Četnost výskytu Pojem Četnost výskytu 

Puk 26x Čestnost 8x 

Hráči 22x Spolupráce 8x 

Hokejka 20x Tvrdost 8x 

Led 19x Sounáleţitost 7x 

Vzrušující 19x Přátelství 7x 

Rychlost 19x Národ 6x 

Dres 18x Úspěch 6x 

Tým 18x Atraktivní 4x 

Zábava 17x Komunikace 4x 

Tradice 16x Zarputilost 4x 

Zima 16x Faul 3x 

Emoce 16x Atmosféra 3x 

Gól 15x Medaile 3x 

Fanoušci, diváci 15x Odhodlání 3x 

Fair play 15x Jaromír Jágr 2x 

Hra 14x Inspirace 2x 

Brusle 13x Propojující 2x 

Vítězství 12x Charita 2x 

Zimní stadion 11x Agresivita 2x 

Napětí 10x Testosteron 1x 

Peníze 10x Svaly 1x 

Olympijské hry 8x Média 1x 

Síla  8x   
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 V tabulce 16 je dobře vidět, ţe některé pojmy v odpovědích respondentů 

opakovaly opravdu často. Dalo se ale předpokládat, ţe slova jako led, hokejka apod. 

budou respondenty napadat velmi často. Na druhou stranu mě některé pojmy, které se 

v dotaznících objevily (byť jen v jednotkách případů) překvapily - například testosteron 

či média. Také peníze byly zmíněny v deseti dotaznících. Velice mě potěšil docela častý 

výskyt pojmů jako tradice, fairplay, tým apod.  

Kromě tabulek jsem k vyhodnocení vyuţila i tzv. wordclouds. Tedy jakési 

obrázky tvořené ze zmiňovaných slov. Na první pohled je v nich vidět i četnost výskytu 

pojmů, protoţe jsou tato slova různé velikosti.  

 

Obrázek 29: Wordcloud pro asociace spojené s pojmem „lední hokej“ 
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Tabulka 17 představuje pojmy, které se lidem vybavily v souvislosti s postavou 

hokejisty. Respondenti měli uvést minimálně 3 vlastnosti, dovednosti apod., které by 

hokejistovi podle nich neměly chybět. Také tyto pojmy mi dále pomohou při vytváření 

vhodného archetypu pro mistrovství světa v ledním hokeji. 

 

Tabulka 17: Asociace spojené s „hokejistou“ 

Pojem Četnost výskytu Pojem Četnost výskytu 

Týmový 33x Zodpovědný 11x 

Spravedlivý 30x Šikovný 10x 

Čestný 28x Úspěšný 10x 

Férový 27x Slušný 10x 

Správný vzor 25x Chytrý 10x 

Věrný, loajální 21x Rychlý 10x 

Odváţný 20x Atraktivní 9x 

Silný 19x Vysoký 9x 

Ochranářský 18x Urostlý, svalnatý 9x 

Ovládající se 17x Komunikativní 8x 

Pomáhající 17x Odhodlaný 8x 

Přátelský 14x Sympatický 7x 

Tvrdý 13x Zdravý 5x 

Kreativní 13x Spolehlivý 4x 

Hravý 13x Upřímný 2x 

Cílevědomý 12x Milý 1x 

 

Musím říci, ţe odpovědi na tuto otázku mě docela překvapily. Mnoho odpovědí 

se totiţ týkalo chování hokejisty mimo led, coţ jsem nečekala. Nicméně pro účely této 

diplomové práce (pro navrţení archetypu) je to ale jedině dobře. Myslím si totiţ, ţe lidé 

vnímají a rozlišují daleko více právě to, jak se hokejisté chovají mimo led (třeba 

v soukromém ţivotě). Takţe i v archetypu by se měly objevit především tyto 

charakteristiky.  
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Na závěr kapitoly na obrázku 30 je opět jako u předchozího pojmu „lední hokej“ 

představen wordcloud, který by měl jednoduše ilustrovat četnost výskytu jednotlivých 

pojmů, které se v této konkrétní otázce objevily.  

 

Obrázek 30: Wordcloud pro asociace spojené s „hokejistou“ 
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7  NÁVRH ARCHETYPU ZNAČKY PRO MISTROVSTVÍ 

SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 

 

V této kapitole bude představen nový archetyp značky pro hokejová mistrovství 

světa. Tento archetyp ale bude moţné vyuţít obecně v hokejovém prostředí. Hokejové 

šampionáty zde byly zvoleny z toho důvodu, ţe jejich značka je velice specifická. 

Mistrovství světa v ledním hokeji se koná kaţdý rok a stále jedná o jednu a tu samou 

značku, ale některé její prvky se kaţdoročně mění. Lidé uţ tak moc nevnímají značku 

hokejových šampionátů jako celek. Právě v tomto ohledu by měl nový archetyp také 

pomoci.   

Hokejové mistrovství světa je také některými fanoušky v současné době 

vnímáno jako vrchol sezóny na mezinárodní úrovni. Vzhledem k neúčasti hráčů 

z Národní hokejové ligy na olympijských hrách se mnoho fanoušků těší ještě více na 

jarní hokejový šampionát, kde mají alespoň nějakou naději, ţe uvidí v akci hráče ze 

zámoří. Mistrovství světa v ledním hokeji tedy není nějaká běţná sportovní akce. Pro 

mnoho hokejových fanoušků je to opravdu vrchol sezóny, který si nenechají ujít. 

Především pro ty evropské, kteří moc nesledují v té době vrcholící boje o Stanley Cup, 

je to akce, na kterou se na závěr sezóny vţdy těší. Nedá se tedy říci, ţe například 

nevhodně zvolené prvky značky by některé diváky od sledování hokejového 

šampionátu odradily. Na druhou stranu si myslím, ţe právě vzhledem k důleţitosti akce 

by měla být těmto prvků věnována značná pozornost.  

Podle mého názoru organizátoři mistrovství světa v ledním hokeji v současnosti 

nepromýšlejí tvorbu těchto prvků tak, jak by se asi slušelo. Loga a maskoti jsou často 

voleni spíše tak, aby prezentovali pořadatelskou zemi neţ šampionát samotný. Neberou 

tak ve většině případů v úvahu například to, jakým způsobem bude logo/maskot na lidi 

působit. Myslím, ţe toto je velmi zásadní otázka, která bývá často opomíjena. Například 

barevná kombinace log je ve většině případů volena v národních barvách bez ohledu na 

to, jak tyto barvy na člověka působí. Něco podobného platí i u maskotů, kdy bývají 

voleni takoví, kteří jsou typičtí pro danou zemi, ale pro hokejové prostředí se třeba 

vůbec nehodí. I v tomto případě by měl vhodný hokejový archetyp pomoci. 

Organizátoři by se tak při tvorbě těchto prvků řídili určitými pravidly - například 

symbolikou či příběhem spojeným s archetypem, které na lidi působí ţádoucím 

způsobem. Také by došlo k určitému většímu propojení jednotlivých šampionátů, coţ 



90 

 

povaţuji za důleţité. Vyuţití archetypu ale rozhodně neznamená, ţe loga či maskoti 

jednotlivých mistrovství světa budou stejní. Archetyp bude nabízet spíše jakýsi koncept, 

kde je ale stále velký prostor pro tvorbu zajímavých prvků značky.  

V následujících podkapitolách bude představen konkrétní archetyp, který je 

moţné vyuţít v hokejovém prostředí. Nejprve bude představena obecná charakteristika 

(např. úrovně, vlastnosti apod.) archetypu tak jako u existujících dvanácti vzorů, které 

se v současnosti v marketingu vyuţívají. Dále budou uvedena některá konkrétní 

doporučení pro tvorbu log, maskotů apod., která s daným archetypem úzce souvisí.  

Při tvorbě vhodného archetypu pro mistrovství světa v ledním hokeji jsem 

vycházela především z výsledků kvalitativního výzkumu, které byly představeny 

v předchozí kapitole (zhruba z 80%). Dále jsem je doplnila o teoretické poznatky 

z oblasti psychologie (asi 10%), coţ povaţuji u problematiky archetypů za velice 

důleţité. Samozřejmě nechybí ani mé subjektivní názory (zbylých 10%), které jsem si 

za dobu mého působení v hokejovém prostředí vytvořila. 

 

7.1  Archetyp Férový chlap 

Archetyp vhodný pro hokejové prostředí jsem pojmenovala Férový chlap. 

Nabízelo se i mnoho dalších podobných názvů – například Týmový hráč či Správný 

vzor. Při volbě jména jsem vycházela z výsledků kvalitativního výzkumu, konkrétně 

z odpovědí na otázky týkající se asociací spojených s postavou hokejisty a ledním 

hokejem obecně. Právě informace získané z této části dotazníku byly při tvorbě 

charakteristiky archetypu velice důleţité. 

 

7.1.1  Základní charakteristika archetypu Férový chlap 

Férového chlapa si lze jednoduše představit jako hokejistu, který se za všech 

okolností snaţí chovat spravedlivě, čestně a hrát fair play. Právě tyto vlastnosti jsou mu 

vlastní nejen na ledě, ale i mimo něj. Vţdy respektuje pravidla a i v kritických 

okamţicích se umí ovládat. Je tedy relativně klidný, pokud nejde vyloţeně o zdraví či 

dokonce o ţivot jeho blízkých. Jeho vlastní tým je pro něj totiţ jako rodina, kterou bude 

za všech okolností bránit. Kdyţ uţ si v nějakém klubu zvykne, velice nerad své 

angaţmá mění. Hlavně kvůli svým spoluhráčům, protoţe si vytváří poměrně silná 

přátelství. I ke klubu samotnému je vţdy loajální.  
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U fanoušků bývá velice oblíbený, protoţe se k nim chová vţdy s úctou a dává 

často najevo, ţe si jich velice váţí. Fanoušci ho povaţují za hvězdu, zároveň ale cítí, ţe 

není problém ho oslovit s ţádostí o autogram či fotografii a Férový chlap je neodmítne. 

Právě tato sounáleţitost je pro fanoušky velice důleţitá. Fanoušci také vnímají 

pozitivně, ţe jim tito hokejisté pomáhají zapomenout na běţné starosti a vtáhnou je do 

hry. Oni se díky nim mohou bavit a hokej jim přináší mnoho emotivním záţitků.  

Právě pro tyto vlastnosti je Férový chlap povaţován za velmi dobrý vzor. Jedná 

se tak většinou o zkušenějšího hráče, který pro mladé spoluhráče představuje aţ jakýsi 

otcovský vzor. Často bývá i kapitánem muţstva. Sám Férový chlap se jim vţdy snaţí 

pomoci a poradit jak na ledě, tak v osobním ţivotě. Nepomáhá jen lidem, které osobně 

zná, ale je činný i v mnoha charitativních projektech. Uvědomuje si totiţ, co je v ţivotě 

důleţité a ţe on sám má velké štěstí a snaţí se pomáhat těm, kteří tak spokojený ţivot 

nemají. Je také velmi zodpovědný a na trénincích si nikdy nic neodpustí a ke všemu 

přistupuje poctivě. Uvědomuje si právě jiţ zmiňovaný vliv, který na mladší spoluhráče 

má, a snaţí se je nezklamat a být pro ně stále dobrým vzorem, ke kterému mohou 

vzhlíţet. 

Pokud by se tato charakteristika měla aplikovat konkrétně na značku mistrovství 

světa v ledním hokeji, vypadala by následovně. Hokejový šampionát by měl vţdy 

podporovat fair play, spravedlivé a čestné jednání. V praxi by to mohla představovat 

různá ocenění za takové chování. Ať uţ u hráčů na ledě, či u fanoušků v hledišti. Kaţdý 

turnaj přináší mnoho takovýchto momentů, které by oceněním mohly být ještě více 

zviditelněny.  

Důleţité je také to, aby organizátoři dávali fanouškům a divákům najevo, jak 

jsou pro ně důleţití. Je jasné, ţe bez nich by pořádání šampionátu nemělo smysl. Občas 

mám ale pocit, ţe na tuto skutečnost organizátoři zapomínají a mnohem více 

se soustředí na jiné oblasti. Podle mého názoru je potřeba dávat divákům více najevo, ţe 

jsou nedílnou součástí šampionátu. Například tím, ţe jim dají více moţností se do 

turnaje zapojit i jiným způsobem neţ jen sledováním v hledišti. Na mysli tím mám 

například hlasování fanoušků o pojmenování maskota, coţ uţ se v minulosti 

v některých případech objevilo. Dále by se mohli zapojit i do dalších projektů, například 

výše zmiňované ocenění fair play činů apod. Jednoduše řečeno by se měli organizátoři 

snaţit diváky a fanoušky více zapojit a dát jim tak pocit, ţe se na šampionátu podílí a 

jejich názor pořadatele opravdu zajímá.  
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V souvislosti s přiblíţením celého turnaje fanouškům bych i volila větší 

spolupráci se samotnými účastníky turnaje – tedy s hráči. Osobně bych si představovala 

organizování různých autogramiád či jiných setkání hráčů s diváky. Fanoušci by tak 

opět získali pocit, ţe jsou pro hráče i celý turnaj důleţití, kdyţ jsou hráči ochotní jim 

věnovat volný čas. Myslím si, ţe to celé pak vytváří větší loajalitu fanoušků 

k šampionátu.  

Dalším věc, která je v archetypu Férového chlapa důleţitá, je fakt, ţe myslí na 

ostatní a snaţí se jim vţdy nabídnout pomocnou ruku. Myslím si, ţe taková akce jakou 

je mistrovství světa v ledním hokeji, má obrovskou moc a nebylo by vůbec špatné ji 

spojit s různými charitativními projekty. Kromě toho, ţe se dostane pomoci potřebným, 

to velice dobře zapůsobí na lidi a zlepší se tak image celého hokejového šampionátu. 

Podobným způsobem se dají i další charakteristické rysy archetypu Férového 

chlapa aplikovat přímo na mistrovství světa v ledním hokeji. Myslím si, ţe i maskot 

(jako představitel značky) celého turnaje by měl být nositelem těchto hodnot. Konkrétní 

doporučení pro tvorbu maskotů budou uvedena v dalších kapitolách.  

Základní charakteristiku archetypu Férového chlapa obsahuje přehledně i 

následující tabulka 18, která shrnuje hlavní body archetypu. 

 

Tabulka 18: Základní charakteristika archetypu Férový chlap 

Hlavní touha: Za všech okolností se chovat čestně a jednat fair play. 

Cíl: 
Dosáhnout úspěchu, ale jen při zachování fair play a 

respektu k soupeři. 

Strategie: 
Vyuţít silný tým, kde členy pojí i něco více neţ jen vidina 

společného úspěchu (např. přátelství). 

Obava: 
Selhání, které zapříčiní, ţe uţ nebude vnímán jako správný 

vzor (neférové jednání), nebo ţe zklame tým. 

Nástraha: Člen týmu, který odmítá spolupracovat (sólista). 

Dar: 
Zodpovědnost, schopnost vést tým, (případně být alespoň 

jeho součástí), 
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V této kapitole je ještě vhodné podotknout, ţe archetyp Férového chlapa si 

v sobě v podstatě nese kombinaci některých rysů jiţ existujících archetypů. Například 

s archetypem Hrdiny má společnou touhu po dosaţení úspěchu, který zlepší svět, coţ 

představuje charitativní činnost Férového chlapa. Stejně jako Neviňátko také touţí po 

dobrotě a čistotě (férové chování).  I s archetypem Vůdce má něco společného, a to 

vedení skupiny (v tomto případě role vůdce/kapitána v týmu). Také mu záleţí na 

komunikaci s ostatními a důleţitá je pro něj sounáleţitost, coţ je charakteristické i pro 

archetyp Jeden z nás. U Milence lze nalézt společný rys v tom, ţe jim oběma záleţí na 

vztahu k ostatním lidem (u Férového chlapa přátelský vztah ke spoluhráčům, dobrý 

vztah s fanoušky apod.). Jako poslední bych uvedla touhu pomáhat ostatním a chránit 

je, coţ je typická vlastnost i pro archetyp Pečovatele. 

Vzhledem k tomu, ţe archetyp Férového chlapa má v sobě charakteristiky 

několika různých stávajících archetypů, je v podstatě nemoţné ho zařadit do některé 

z kategorií (viz kapitola 3.6.1). Nese v sobě rysy, které jsou pro daný existující archetyp 

typické, ale na druhou stranu jsou další jeho vlastnosti v rozporu s charakteristikou 

tohoto archetypu. Stejně je tomu i u teorie motivace. Férový chlap například touţí po 

úspěchu (mistrovství), ale zároveň je pro něj důleţitá stabilita v týmu a sounáleţitost. 

Aby tento archetyp nestál tzv. mimo, bylo by nutné vytvořit zcela novou kategorii.  

 

7.1.2  Motto archetypu Férový chlap 

K charakteristice archetypu vyuţívaného v marketingu patří také motto, které je 

ho vystihuje. Pro tento konkrétní archetyp jsem zvolila známé a výstiţné heslo: 

„Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ 

Myslím si, ţe toto motto velice dobře charakterizuje prostředí ledního hokeje a i 

obecně jakéhokoli týmového sportu. Lze na něj nahlíţet ze dvou úhlů pohledu.  

První z nich je právě zmiňovaná týmová hra. Tedy fakt, ţe hráči v jednom týmu 

drţí pospolu za všech okolností. Jen tím, ţe budou drţet při sobě a vzájemně si 

důvěřovat, mohou dosáhnout nějakého úspěchu.  

Druhý pohled se týká opět určité sounáleţitosti s fanoušky. Motto by tak mělo 

charakterizovat důleţitost kaţdého jednoho účastníka hokejového mistrovství světa. Ať 

uţ se jedná o hráče, trenéra, pořadatele či fanouška. Všichni jsou pro turnaj stejně 
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důleţití a bez nich by neměl smysl. Měli by si tedy vzájemně pomáhat, spolupracovat a 

respektovat se.  

V této kapitole bylo na začátku naznačeno, ţe motto je pouţitelné samozřejmě i 

v jiných týmových sportech. Stejně tak je to podle mého názoru i s celým navrţeným 

archetypem Férového chlapa, který by se po drobných úpravách dal vyuţít i v jiných 

týmových sportech, i ve sportovním prostředí obecně.  

 

7.1.3  Úrovně archetypu Férový chlap 

Do základní charakteristiky archetypu také neodmyslitelně patří představení tří 

úrovní, které se u archetypu Férového chlapa mohou objevovat. Pro přehlednost jsou 

jednotlivé body uvedeny níţe v tabulce 19. 

Aby bylo lépe vidět, co konkrétně tyto tři úrovně představují, přidávám příklad. 

V první úrovni hokejista vţdy respektuje pravidla, soupeře, fanoušky i rozhodnutí 

rozhodčích. Nedochází ale nijak více k projevům fair play. To aţ v druhé úrovni, kde 

toto chování můţe představovat například přiznání se k tomu, ţe byl puk tečovaný, či 

odvolání faulu odpískaného rozhodčím ve chvíli, kdy je hráč přesvědčen, ţe faulován 

nebyl apod. Třetí úroveň zde představuje chování hráčů mimo led – tedy jiţ zmiňovaná 

účast v charitativních projektech apod.  

 

Tabulka 19: Úrovně archetypu Férový chlap 

Volání: Potřeba vzájemné spolupráce, respektu a spravedlnosti. 

Úroveň 1: Respektuje daná pravidla a rozhodnutí. 

Úroveň 2: 
Ve chvíli, kdy cítí, ţe došlo k porušení pravidel, sám na danou 

skutečnost upozorní. 

Úroveň 3:  Vytváří sám nová pravidla a vzory chování. 

Stinná stránka:  
Touha po úspěchu bude tak velká, ţe dojde k porušení zásad fair 

play a jeho dalších hodnot. 
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7.1.4  Příběh spojený s archetypem Férového chlapa 

 Jak uţ bylo v diplomové práci několikrát zmíněno, příběh je pro vnímání značek 

velice důleţitý. Pokud má značka vytvořen poutavý příběh, zákazníci si jí lépe pamatují 

a celkově je pro ně zajímavější. Archetypy to jen potvrzují. Jejich charakteristika velice 

často nějaký příběh obsahuje.  

Pro archetyp Férového chlapa se podle mého názoru velice dobře hodí příběh 

charakteristický pro archetyp Hrdiny ve sportovním prostředí, který byl představen uţ 

v kapitole 3.6.3.1.  

Sportovec charakteristický pro tento archetyp pochází z obyčejných poměrů. 

Velice často uţ od dětství naráţí na různé překáţky, ať uţ nedostatek financí, zdravotní 

problémy či jinou nepřízeň osudu. Díky tvrdému tréninku a odhodlání ale kaţdou 

překáţku vţdy překonal a stal se úspěšným. Pro úspěch musel také hodně obětovat. A to 

platí po celou jeho kariéru. Sportovec na sobě musí neustále pracovat, aby si výkonnost 

udrţel a stále se zlepšoval. Tento příběh vystihuje především archetyp Hrdiny, pro 

Férového chlapa je nutné ho ještě doplnit o některé další charakteristiky.  

Třeba o pomoc ostatním, která ale v jistém smyslu můţe být opět společná i 

s archetypem Hrdiny. Můţe se jednat o charitativní činnost, které se věnuje díky nějaké 

osobní zkušenosti, nebo o jakoukoli jinou pomoc. Například ve chvíli, kdy se v dětství 

jeho rodiče potýkali s nedostatkem financí, které by mohli věnovat na sportování svých 

dětí, bude mít tento hokejista tendenci podporovat sportování dětí z podobných 

chudších rodin, které by si to jinak nemohli dovolit.  

Do příběhu značky se dá zapojit opravdu cokoliv a fantazii se tak meze 

nekladou. Důleţité je, aby byl zajímavý, upoutal pozornost lidí a především, aby byl 

v souladu s charakteristikami daného archetypu. Je jasné, ţe u některých značek se 

smysluplný příběh bude vytvářet těţko. V této situaci povaţuji za vhodné, vytvořit ho 

alespoň k určitým prvkům značky, například k logu či maskotovi. Příběh spojený 

s těmito prvky značky je činí hned zajímavějšími, coţ dokazuje kvalitativní výzkum 

prováděný jako součást této diplomové práce. Respondenti povaţovali loga a maskoty, 

ke kterým se vázal nějaký příběh, za mnohem zajímavější a podle jejich názoru i 

povedenější. Právě proto si myslím, ţe příběh spojený se značkou či s jejím prvkem má 

velkou moc a neměl by být tvůrci opomíjen. 
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7.1.5  Doporučení pro tvorbu maskotů a log charakteristických pro archetyp 

Férového chlapa  

 V této kapitole budou představena některá konkrétní doporučení, kterých by se 

tvůrci log a maskotů měli řídit, pokud jako archetyp značky je právě Férový chlap. 

Bude se jednat o doporučení pro tvorbu těchto prvků značky přímo pro hokejová 

mistrovství světa. Vycházela jsem při jejich tvorbě především z výsledků výzkumu 

vnímání vybraných prvků značky hokejových šampionátů a také samozřejmě 

z navrţeného archetypu. 

U maskotů je situace podle mého názoru o něco jednodušší neţ u log. Neexistuje 

u nich tolik omezení ze strany Mezinárodní hokejové federace. Také se do nich dají lépe 

zapracovat určité vlastnosti archetypu. Je jasné, ţe některé z nich je moţné vtisknout do 

samotného návrhu maskota. Některé pak můţe maskot představovat konkrétně tím, jak 

se během šampionátu bude chovat.  

Jak uţ bylo v práci několikrát zmíněno, velice dobře na fanoušky působí, pokud 

je maskotem zvolena celá dvojice (Bob a Bobek, Asterix a Obelix). Právě tato 

skutečnost velice dobře reprezentuje přátelství, vzájemnou pomoc a týmového ducha. 

Velmi dobře respondenti hodnotili i maskoty, kteří působí hravě, vesele, roztomile aţ 

nevinně (např. Urmel, Bob a Bobek). Nedoporučovala bych maskoty, kteří mají 

reprezentovat sílu či tvrdost (Volat). Dále bych upozornila na chování maskotů během 

šampionátu. I to totiţ diváci vnímají a následně hodnotí. Je tedy nutné, aby i chování 

maskotů odpovídalo danému archetypu. Tvůrci by také neměli zapomínat u maskotů na 

hokejovou symboliku (například hokejku, brusle apod.), aby bylo na první pohled 

moţné maskota zařadit do správné oblasti. Jako poslední bych u maskotů zmínila 

několikrát zdůrazňovaný příběh. Ať uţ se jedná o maskota, ke kterému tvůrci vymysleli 

zajímavý příběh (HockeyBird), či o maskoty, které jsou původně postavy z jiţ 

existujícího příběhu (Asterix a Obelix). Obě dvě situace působí na lidi pozitivním 

dojmem.  

U log je zapojení daných vlastností archetypu sloţitější, ale i tak jsem na základě 

informací z výzkumu vytvořila několik doporučení pro jejich tvorbu. Jako uţ bylo 

zmíněno, u tvorby log se musí organizátoři řídit pravidly Mezinárodní hokejové 

federace, která byla představena v kapitole 5.1 této diplomové práce. Tvůrci nemohou 

měnit například tvar loga, či písmo. Konkrétně u písma si myslím, ţe je to velká škoda. 

Existuje několik autorů, kteří se ve svých studiích zabývají vlivy určitých typů písma na 

vnímání daných značek (například Pan a kol., či Grohmann, Giese a Parkman). Bylo by 
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tedy zajímavé sledovat, jaké konkrétní typy písma by organizátoři volili, pokud by tedy 

důkladněji promýšleli tvorbu prvků značky. Osobně si myslím, ţe tato právě v tomto 

případě jsou omezení od Mezinárodní hokejové federace moc přísná a měla by být 

ponechána organizátorům turnajů větší volnost.  

Nicméně i tak mají pořadatelé hokejových šampionátů prostor pro vytvoření 

zajímavého loga, které lidi zaujme. Jako velice důleţité vyplynulo z výzkumu pouţívání 

hokejových symbolů, které logo jednoznačně zařadí do hokejového prostředí. V první 

řadě se tak tvůrci měli zamýšlet nad tím, jakým originálním způsobem je do loga 

zařadit. Velice pozitivně na lidi působí loga, která obsahují postavu hokejisty. Podle 

mého názoru si s postavou spojují právě konkrétní vlastnosti, které pro ně hokejisté 

představují. Zde se tak dá dobře vyuţít a s logem propojit daný hokejový archetyp. 

Neméně důleţitá je také správně zvolená barevná kombinace. V současnosti jsou barvy 

pouţité v logu voleny podle národních barev pořadatelské země a nikdo se více 

nezamýšlí nad jejich volbou. Myslím si, ţe by se těmto zdánlivě nepodstatným 

maličkostem měla věnovat větší pozornost. Právě vhodně zvolené barvy jsou 

v marketingu velice účinný nástroj, protoţe kaţdá z nich na lidskou psychiku působí 

specifickým způsobem. To potvrdily i některé odpovědi respondentů ve výzkumu, kteří 

velmi pozitivně hodnotili loga s bílým pozadím s tím, ţe jim připomíná připravenou 

čistou ledovou plochu. Na druhou stranu se jim nelíbila šedá loga, která působila 

neveselým dojmem. Osobně bych doporučila výše zmiňovanou bílou barvu, která 

symbolizuje čistotu, svobodu, dodává sílu a podporuje tvořivost. Kombinována můţe 

být například s červenou barvou. Ta působí energicky, povzbuzuje emoce a chuť do 

ţivota. Pokud je ale červené barvy moc, působí aţ agresivně, takţe je potřeba s ní 

zacházet opatrně. Podobně působí i oranţová barva. Ta se ale podle mého názoru 

k lednímu hokeji vůbec nehodí. Stejně tak přírodní barvy jako zelená či hnědá barva 

nepůsobí v tomto prostředí moc dobře. Osobně bych se přikláněla například k odstínům 

modré. Modrá barva bývá označována za jednu z nejoblíbenějších. Obecně má 

uklidňující vliv, podporuje komunikaci, navozuje bezstarostné veselí (především světlý 

odstín) a myslím si, ţe k hokeji a zimním sportům obecně se dobře hodí.  

Je jasné, ţe danému archetypu by měla odpovídat veškerá činnost v oblasti 

marketingu. Tedy nejen tvorba jednotlivých prvků značky, ale i reklamní kampaně 

apod. Proto by všechny tyto části měly být vytvářeny jako celek a důkladně 

promýšleny. Měly by tak vţdy vycházet z charakteristiky daného archetypu, aby 

divákům předaly určité poselství. V tomto konkrétním případě by se nabízely záběry 
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zachycující emotivní radostné okamţiky vyjadřující přátelství, týmového ducha apod. 

Ať uţ se jedná o hráče na ledě, či fanoušky v hledišti. Dále by bylo vhodné zařadit 

situace vyjadřující vzájemný respekt a úctu k soupeři (například pomoc zraněnému 

protihráči) či další gesta fair play. Moţností, jak s reklamou pracovat, je opravdu 

nespočet. Vţdy by ale měly vycházet z daného archetypu značky.  

 

 V kapitole byla schválně uvedena pouze doporučení pro tvorbu log a maskotů 

nikoliv konkrétní grafické návrhy. Myslím si, ţe jejich tvorba by měla být pečlivě 

promýšlena a zapojeni do vytváření by mohli být kromě organizátorů i odborníci 

například z oblasti psychologie, grafiky apod. (například formou brainstormingu). 
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8 DISKUSE 

 

V předchozí kapitole byl navrţen archetyp pro mistrovství světa v ledním hokeji 

(případně vyuţitelný i obecně v hokejovém prostředí). Při tvorbě archetypu jsem 

vycházela především z kvalitativního výzkumu, který byl zaměřen na vnímání 

vybraných prvků značky mistrovství světa v ledním hokeji. Dotazník k tomuto 

výzkumu byl doplněn ještě o několik otázek týkajících se asociací spojeným s ledním 

hokejem či postavou hokejisty. Právě informace z těchto odpovědí byly pro mě velice 

důleţité.   

Samozřejmě si ale uvědomuji některé rezervy, které výzkum měl. První z nich je 

počet respondentů, kteří se do výzkumu zapojili. Celkem jsem pracovala se 148 

vyplněnými dotazníky. Respondenti byli vybíráni z řad hokejové veřejnosti, u kterých 

se předpokládalo pravidelné sledování mistrovství světa v ledním hokeji. Toto kritérium 

bylo při výběru respondentů velice důleţité. Aby mohli respondenti vyplnit dotazník 

ţádoucím způsobem (např. část týkající se zapamatovatelnosti log), bylo nutné, aby 

hokejové šampionáty opravdu pravidelně sledovali. Vzhledem k tomu, ţe lední hokej 

patří v České republice k nejsledovanějším sportům, tak nelze říci, ţe by vzorek čítající 

148 respondentů byl reprezentativní. Na druhou stranu ale musím podotknout, ţe 

vzhledem k rozsahu a časové náročnosti vyplnění dotazníku povaţuji 148 kompletně 

vyplněných dotazníků za úspěch. Nejvíce vyplněných dotazníků (celkem 127) jsem 

získala pomocí elektronického dotazování. Pouze 36 dotazníků (z toho pouze 21 

pouţitelných) bylo vyplněno na zimních stadionech, a to i přesto, ţe návštěvníci zde 

mají často volný čas, který by vyplnění mohli věnovat. Mám tím na mysli především 

rodiče malých hokejistů, kteří čekají na své děti během tréninku apod. Zřejmě by 

v tomto případě větší návratnosti pomohla přítomnost výzkumníka, který by osobně 

oslovoval respondenty a ţádal je o vyplnění dotazníku.  

Dalším problémem bylo v některých případech nepochopení otázky č. 12 

v dotazníku, která zjišťovala, zda si lidé vybaví nějaký příběh související s logem či 

maskotem hokejových šampionátů. Respondenti v několika případech uváděli své 

osobní záţitky a historky související se sledováním hokejového mistrovství světa, nikoli 

příběh váţící se k vybraným prvkům značky. Proto byly tyto dotazníky (i z jiných 

důvodů) vyřazeny. Ani provedená pilotáţ na tento problém neupozornila, jinak by 

samozřejmě bylo znění otázky poupraveno.  
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Při zpracovávání výsledků výzkumu mě také velmi překvapilo mnoţství 

negativních hodnocení týkajících se log či maskotů hokejových mistrovství světa, které 

pořádalo Rusko. Jako důvod se zde velice často vyskytovaly odpovědi typu: „prostě 

ruské, to se nikomu nemůţe líbit“, „Rusko nikdy nemá nic dobrého“ apod. Myslím si, 

ţe loga a maskoti z let 2007 a 2016 tak byli negativně hodnoceni většinou pouze kvůli 

tomu, ţe šampionáty byly pořádány právě v Rusku a hodnocení tak souvisí s jakousi 

„protiruskou“ náladou, která se v české společnosti často objevuje.  

Další bod, na který bych chtěla v diskusi upozornit, je fakt, ţe výzkum vnímání 

vybraných prvků značky hokejových šampionátů probíhal pouze u respondentů v České 

republice. Mistrovství světa v ledním hokeji je ale mezinárodní událostí. Pokud by 

výzkum probíhal i v jiných zemích, moţná by se i výsledky např. obliby log, či asociací 

spojených s ledním hokejem lišily. Tím pádem by moţná i archetyp Férový chlap mohl 

být následně upraven.  

Na závěr by bylo vhodné zmínit i fakt, ţe se nepodařilo nově vytvořený archetyp 

zařadit do existujících kategorií.  
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9 ZÁVĚR 

 

V dnešní době neustále roste mnoţství značek na trhu. Pro firmy je tak velice 

důleţité si rostoucí konkurenci uvědomovat a snaţit se správně reagovat. Vzhledem 

k tomu, ţe produkty, které firmy nabízejí, jsou do jisté míry totoţné, je nutné zákazníky 

zaujmout jiným způsobem a soustředit se na budování silné značky. Jedním 

z netradičních způsobů, jak úspěšně budovat silnou značky, je vyuţití archetypů.   

Cílem této diplomové práce bylo navrţení vhodného archetypu značky 

konkrétně pro hokejová mistrovství světa. Značka mistrovství světa v ledním hokeji je 

dost specifická. Její jednotlivé prvky se kaţdoročně mění podle pořadatelské země. 

Podle mého názoru v současnosti bývá v těchto prvcích (loga a maskoti) propagována 

především pořádající země neţ lední hokej jako takový. Také si myslím, ţe vytváření 

těchto prvků značky není důkladněji promýšleno a jednotlivé prvky značky nejsou 

voleny podle nějakého jednotného klíče.  

Právě z tohoto důvodu byl vytvořen archetyp značky pro hokejová mistrovství 

světa. Nutno ale podotknout, ţe tento archetyp je pouţitelný i v hokejovém prostředí 

obecně. Myslím si, ţe po drobných úpravách by bylo moţné ho vyuţít i v jiných 

sportovních odvětvích (zejména u týmových sportů). 

Archetyp byl pojmenován Férový chlap a nese v sobě některé základní vlastnosti 

typické pro hokejové prostředí a obzvláště pro hokejisty. Objevují se zde hodnoty jako 

fair play, spravedlnost, čestnost, přátelství, vzájemná pomoc a respekt k ostatním. Tato 

charakteristika byla vytvořena na základě kvalitativního výzkumu vnímání vybraných 

prvků značky hokejových šampionátů, jehoţ součástí byla i část věnovaná asociacím 

spojených s ledním hokejem. Samotný archetyp byl doplněn například ještě několika 

doporučeními pro tvorbu log a maskotů hokejových šampionátů, která byla vytvořena 

na základě informací získaných z výzkumu. 

Tento archetyp by měl zajistit existenci určité spojitosti mezi jednotlivými prvky 

značky hokejových mistrovství světa (především loga a maskoti), které se kaţdý rok 

mění.  

Výše zmiňovaný problém si uvědomuje také Mezinárodní hokejová federace, 

která se rozhodla problematiku většího propojení jednotlivých šampionátů řešit pomocí 

manuálu pro tvorbu a vyuţití log mistrovství světa. Touto příručkou se musí 

organizátoři turnajů řídit a při tvorbě log tak nemají úplně volnou ruku. Manuál 
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obsahuje omezení ohledně tvaru loga, pouţitého písma apod. Zmíněná pravidla by měla 

vést právě k tomu, aby kaţdoročně měnící se prvky značky působily alespoň trochu 

jednotně. S tím by měl pomoci i nově vytvoření archetyp Férový chlap, při jehoţ vyuţití 

by se značka mistrovství světa v ledním hokeji měla stát zase o něco silnější.  
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