
Příloha 1: Grafické znázornění vyloučených zón při využití loga IIHF 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zdroj: IIHF Brand identity and logo usage guidelines (2007) 

 

 



Příloha 2: Loga účastníků Tipsport extraligy v sezóně 2017-2018 

Aukro Berani Zlín    Bílí Tygři Liberec 

                                          

 

BK Mladá Boleslav    HC Dukla Jihlava 

     

 

HC Dynamo Pardubice   HC Kometa Brno 

     

 

HC Oceláři Třinec    HC Olomouc 

     

 

 

 



HC Sparta Praha    HC Škoda Plzeň 

     

 

HC Verva Litvínov    HC VÍTKOVICE RIDERA 

     

 

Mountfield HK    Piráti Chomutov 

     

 

 

Zdroj: Hokej.cz (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Současná a předchozí loga klubů HC Slavia Praha a Aukro Berani Zlín 

 

HC Slavia Praha  

Logo do roku 2007      Logo od roku 2007

            
  

Zdroj: Hc-slavia.cz  

 

Aukro Berani Zlín  

Logo do roku 2017      Logo od roku 2017 

              

 

Zdroj: Hokej.zlin.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Operacionalizace dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka
Vnímání značky 
(obraz značky)

Prvky značky

Logo

Maskot

Kritéria

Zapamatova-

telost

Logo Otázka č. 6

Maskot Otázka č. 9

Obliba

Logo

Otázka č. 7

Otázka č. 8

Maskot

Otázka č. 10

Otázka č. 11

Asociace spojené 
s...

Příběh -značka 
(logo, maskot) MS 

v ledním hokeji
Otázka č. 12

"Lední hokej" Otázka č. 13

"Hokejista" Otázka č. 14



Příloha 5: Dotazník 

Vnímání vybraných prvků značky mistrovství světa v ledním hokeji 

 

Vážení respondenti, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma Vnímání vybraných prvků značky 

mistrovství světa v ledním hokeji. Cílem výzkumu je zjištění informací o tom, jak hokejová 

veřejnost vnímá a hodnotí loga a maskoty hokejových mistrovství světa. Dotazník by měl také 

přinést informace o asociacích, které se Vám vybaví v souvislosti s ledním hokejem.  

Instrukce k vyplnění dotazníku jsou uvedeny u jednotlivých otázek. Vyplnění dotazníku netrvá 

déle než 15 minut. Ujišťuji Vás, že dotazník je zcela anonymní a získaná data budou použita 

pouze jako podklady při psaní mé diplomové práce. 

 

Děkuji za Váš čas i spolupráci. 

Bc. Andrea Krejčová  

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? (Zaškrtněte.)  

 Žena 

 Muž  

2. Zaregistroval/a jste v rozmezí let 2007-2017 alespoň 6 různých hokejových 

šampionátů? (Zaškrtněte.) 

 Ano 

 Ne (DÁLE, PROSÍM, NEVYPLŇUJTE) 

3. Sledoval/a jste v letech 2007-2017 každý rok mistrovství světa v ledním hokeji (MS)? 

(Zaškrtněte.) 

 Ano, každý rok. 

 Ne, jen některá. (Uveďte, prosím, důvod, proč jste sledoval/a jen vybraná MS)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Během hokejového mistrovství světa sledujete: (Zaškrtněte.) 

 Pouze utkání českého národního týmu 

 Utkání českého národního týmu ale i ostatních účastníků  

 Pouze utkání jiného národního týmu  

5. Jaký je Váš vztah k lednímu hokeji? (Vyberte, prosím, pouze jednu odpověď.) 

 Aktivní hráč 

 Trenér 

 Funkcionář 

 Divák, fanoušek 

 Jiný (Uveďte, prosím, jaký.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

6. Přiřaďte následující loga k příslušným hokejovým šampionátům. 

(Například 1a, 2b, apod.) 

 

Loga MS:  

 

1.    2.     3. 4.     5.    

 

6.   7.     8.  9.  10.  

 

11.  

 

Hokejová MS: 

a. MS v ledním hokeji 2007 (Rusko) 

b. MS v ledním hokeji 2008 (Kanada) 

c. MS v ledním hokeji 2009 (Švýcarsko) 

d. MS v ledním hokeji 2010 (Německo) 

e. MS v ledním hokeji 2011 (Slovensko) 

f. MS v ledním hokeji 2012 (Finsko, Švédsko) 

g. MS v ledním hokeji 2013 (Švédsko, Finsko) 

h. MS v ledním hokeji 2014 (Bělorusko) 

i. MS v ledním hokeji 2015 (Česká republika) 

j. MS v ledním hokeji 2016 (Rusko) 

k. MS v ledním hokeji 2017 (Německo, Francie) 

 

7. Z výše uvedených log, prosím, vyberte dvě, která se Vám líbí nejvíce a u obou uveďte 

i důvod proč. Uveďte ještě, prosím, které logo byste zařadili na 1. a na 2. místo.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………................................................................................................... 



8. Které z výše uvedených log se Vám naopak líbí nejméně a proč?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Přiřaďte následující maskoty k příslušným hokejovým šampionátům. 

(Například 1a, 2b, apod.) 

 

Maskoti MS: 

1.    2.    3.   4.   

5.   6. 7.    8.  

9.             10.  11.   

 

Hokejová MS: 

a. MS v ledním hokeji 2007 (Rusko) 

b. MS v ledním hokeji 2008 (Kanada) 

c. MS v ledním hokeji 2009 (Švýcarsko) 

d. MS v ledním hokeji 2010 (Německo) 

e. MS v ledním hokeji 2011 (Slovensko) 

f. MS v ledním hokeji 2012 (Finsko, Švédsko) 

g. MS v ledním hokeji 2013 (Švédsko, Finsko) 

h. MS v ledním hokeji 2014 (Bělorusko) 

i. MS v ledním hokeji 2015 (Česká republika) 

j. MS v ledním hokeji 2016 (Rusko) 

k. MS v ledním hokeji 2017 (Německo, Francie) 



10. Z výše uvedených maskotů, prosím, vyberte dva, kteří se Vám líbí nejvíce a u obou 

uveďte i důvod proč. Uveďte ještě, prosím, kterého maskota byste zařadili na 1. a na 

2. místo.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Který z výše uvedených maskotů se Vám naopak líbí nejméně a proč?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Vybaví se Vám nějaký příběh, který se váže k logu či maskotovi některého z výše 

uvedených MS? Prosím, ve stručnosti ho popište. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Co se Vám vybaví, když se řekne lední hokej? (Uveďte, prosím, minimálně 3 odpovědi) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Jaký by podle Vás měl hokejista být? Například vlastnosti, vzhled apod.  

(Uveďte, prosím, minimálně 3 odpovědi) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


