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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je definovat obchodní značky, loga a účel jejich zavádění, 

zaměřit se na možnosti ochrany značky a nakonec zhodnotit užití obchodních značek v praxi 

průmyslových firem. V první části práce je věnována pozornost popisu značky, jejím řízení, 

účelem proč zavádíme značku a následným budováním a oceňováním značky. Druhá část 

práce je zaměřena na ochranu značky. Třetí část se zaobírá vysvětlením pojmu logo a jeho 

prvků, účelem zavádění loga, jeho rozdělením a tvorbou loga. Dále se zaměřuje na rozpoznání 

pojmů rebranding a repositioning. Poslední kapitola se zabývá vnímáním obchodních značek 

a log ve vybraných průmyslových firmách, z pohledu respondentů. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to define trademarks, logos and purpose of their 

introduction, focus on brand protection options, and finally evaluate the use of trademarks in 

the practice of industrial companies. The first part is given to attention description of the 

brand, its management, the purpose of why we are introducing the brand and then building 

and brand valuation. The second part focuses on brand protection. The third part deals with 

the explanation of the concept of logo and its elements, purpose of the introduction of the 

logo, its divide and creation of logos. It also focuses on identifying the concepts rebranding 

and repositioning. The last chapter deals with the perception of trademarks and logos in 

selected industrial companies, from the perspective of the respondents. 
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Úvod 

 

     Logo, které je součástí obchodní značky, nás obklopuje ze všech stran. Většina 

výrobků je úzce spjata s nějakým logem, pomocí něhož se prezentuje a vytváří danému 

produktu značku na trhu. Každá firma se proto snaží mít co nejjednodušší a 

nejzapamatovatelnější logo. Zákazník může vnímat odlišné loga jinak a udělat si kladný vztah 

jen pro některé z nich. Proto je pro každou firmu úspěchem, když si zákazník oblíbí jejich 

značku a propaguje ji navenek. Jestliže zákazník preferuje jeden typ značky před druhou, je 

také schopen si za „svou“ značku připlatit, než aby si pořídil výrobek od konkurence. Nejvíce 

ho můžou ovlivnit jednotlivé atributy loga, jako novost, modernost, tradice nebo kvalita, 

podle nich si udělá názor i na celou společnost. Proto musí mít podniky založené své loga na 

firemním stylu a celkové marketingové strategii firmy. Už při návrhu a realizaci nového loga 

je důležité brát tyto věci v potaz, bohužel podniky si tohle většinou neuvědomují a nekladou 

při tvorbě loga na tyto věci takový důraz, jaký by měli, což je chyba. Když logo vůbec 

nesouvisí s firemním stylem a nejde z něj vyčíst, v jakém oboru zhruba firma podniká, tak se 

jen těžko zákazník ztotožní s danou značkou. Vše už vzniká v návrhu loga. Další faktor, který 

na zákazníka působí, je reklama. Ta jej ovlivňuje z velké míry, reklamu vnímá všude kolem 

sebe, jak v médiích, na internetu nebo v propagačních letácích firem a podle toho si může 

udělat povědomí o obchodních značkách společností. Podniky tudíž musí investovat nemalé 

finanční částky do reklamních prostředků, aby oslovily potencionálního zákazníka. Protože i 

zákazník dopomáhá k propagaci obchodní značky. 

 

     Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat logo a obchodní značku, účel jejich 

zavádění, analyzovat možnosti ochrany značky a užití značek v praxi. Myslím si, že zaměření 

se na téma týkající se loga a obchodních značek, je v dnešní době pro každého prosperujícího 

podnikatele nedílnou součástí úspěchu, to mě také inspirovalo k výběru tohoto tématu. 

 

     Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první kapitola se zabývá vysvětlením pojmů, co je 

to značka, jejími funkcemi, řízením značky, účelem zavádění značky, budováním značky, 

oceňováním značky. Druhá kapitola je zaměřena na ochranu značky a ochrannou známku. 

Třetí kapitola se zaobírá pojmem logo, účelem jeho zavádění, rozdělením a tvorbou loga. 

Dále také vysvětlením pojmů rebranding a repositioning. Čtvrtá kapitola je zaměřena na 

vnímání obchodních značek a log z pohledu respondentů, kteří je hodnotili pomocí dotazníku.  
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1 Značka 

 

     Termín značka je ve svých počátcích spojován se starogermánským slovem „brandr“,  

které mělo znamenat něco vypálit. Proces značkování se následně začal využívat v souvislosti 

s vypalováním značek u kusů dobytka. Označování značkou začalo již ve středověku, kdy 

vznikaly cechy obchodníků a řemeslníků, kteří kontrolovali množství a kvalitu produkce. 

Každý z výrobců musel označit své zboží značkou, aby v případě zjištění jeho vadné jakosti 

mohl být výrobek zaregistrován a výroba omezena, popřípadě zcela zastavena. Už v té době 

mela značka ochranný význam a to jak pro výrobce, tak pro zákazníka. V dalším časovém 

horizontu rostl u značky význam identifikační a komerční. Jednalo se v podstatě o rozpoznání 

kvalitního zboží od méně kvalitního a značka ukazovala i na cenové relace. Obecně si lze pod 

pojmem značka představit nejen značky produktů či podniků, ale také značky dopravní, 

piktogramy, značky v navigačních systémech, různé symboly využívané v oblastech teorie i 

praxe. Ve světě marketingu a obchodu je s pojmem značka spjata definice Americké 

marketingové asociace (AMA), kdy 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“. [4, 5, 9] 

 

1.1 Obchodní značka 

 

      V odborné publikaci je použit termín obchodní značka pro označení značek produktů, 

které jsou předmětem nabídky v obchodní síti. V odborné praxi a literatuře jsou někdy pod 

tímto názvem označovány pouze značky obchodníků – tedy značky privátní. [4] 

 

      V odborné literatuře, která se zabývá marketingem, je značka definována také jako: 

 

 identifikace zboží daného výrobce pomocí jména, čísla, symbolu, tvaru nebo jejich 

vzájemnou kombinací; 

 identifikovatelná služba, produkt, osoba nebo místo; 

 charakteristické, jednoduché, lehce zapamatovatelné označení výrobku; 

 dokonalá představa, kterou má zákazník o výrobku; 

 řešení daného problému zákazníka. [9] 
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      Veškerý obchodník vytváří vědomě či nevědomě ve vztahu ke své firmě management 

obchodních značek, ať už na sortiment zboží, nebo na sortiment služeb. Ze zmíněných 

důvodů není brand management specifickým úkolem pouze pro vlastníka značky, ale vytváří 

také jádro pro obchodní marketing určitého obchodního subjektu. V brand managementu se 

začíná vytvářet tzv. Co – Branding. Pod tímto termínem si můžeme představit začlenění na trh 

nejméně dvou značek různých subjektů, které jsou v kooperativním spojení. Zapojené značky 

jsou po Co – brandingu značkami izolovanými. Megabranding vytváří v brand managementu 

oblast značek kooperujících partnerů (např. Vyrobeno v Beskydech, Krkonoše originální 

produkt, Šumava originální produkt), který se opírá o vzájemně prospěšnou komunikaci 

jednotlivých subjektů. [4] 

 

1.1.1 Funkce značky 

 

      Značka by měla splňovat několik základních funkcí, které jsou důležitým faktorem jak 

pro spotřebitele, tak i pro výrobce. Jednotlivé funkce se navzájem prolínají a doplňují. Jejich 

vzájemná sebeúcta ve všech etapách realizace značkové strategie zvyšuje jejich účinek a 

přispívá k úspěšnosti značky. Efektivně řízená značka může plnit následující funkce: 

 

1) Funkce identifikační (rozlišovací) – značka viditelně identifikuje výrobek a rozliší 

jej od ostatních výrobků téhož druhu. Umožní tak spotřebiteli orientaci mezi jednotlivými 

výrobky. [9] 

 

2) Funkce ochranná – značka chrání jisté typické rysy výrobku (např. registrovaná 

značka zajistí právní ochranu jedinečných vlastností výrobku). [9] 

 

3) Funkce propagační – značka přitahuje pozornost. Vytvoří možnost přilákat skupinu 

věrných a zisk přinášejících zákazníků. Může sloužit jako spojovací prvek určitých výrobků 

dané firmy, nebo jako sjednocující prvek veškeré propagace. [9] 

 

4) Funkce diversifikační – za pomocí značky je možné dosáhnout jakostní a cenové 

úrovně produktů. Diversifikační funkce dává možnost výrobci manipulovat se značkou či 

značkovou řadou v zájmu roztřízení svých výrobků a výrobkových řad z hlediska segmentace 

trhu a důležitých skupin zákazníků. Zákazníci si pak mohou vytvořit určitý dojem o 

kvalitativních a cenových relacích výrobků a služeb. [9] 
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5) Funkce nositele hodnoty – vhodně zvolená značka může být ekonomicky lépe 

oceněna než veškerá ostatní aktiva firmy. Je-li vhodně řízena, její hodnota s časem neklesá, 

ale naopak se zvyšuje. Značka také může hrát důležitou roli v případě zájmu o koupi firmy a 

tím pádem může zvýšit i několikanásobně její cenu. Značka tvoří firemní image. [9] 

 

6) Funkce kontinuity časové i věcné mezi produkty – značka utváří spojnici mezi 

různými druhy výrobků stejného podniku, popřípadě mezi různými druhy výrobků stejné 

produktové řady. [9] 

 

7) Funkce nositele tradice a záruky kvality produktu – značka vyobrazuje důvěru k  

výrobku a k podniku. Zprostředkovává jistotu kvality při nákupu, je nositelem kvality. [9] 

 

8) Funkce tvůrce image spotřebitele – použití určitě značky ukazuje na jistou 

společenskou hierarchii spotřebitele ve vazbě na cenovou a kvalitativní úroveň značky 

(prestiž). Značka tvoří image spotřebitele. [9] 

 

9) Funkce nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi – značka zprostředkovává komunikaci  

mezi výrobcem a spotřebitelem a také tvoří pocit sounáležitosti k okruhu uživatelů stejné 

značky, kteří mají podobný životní styl a žebříček hodnot. [9] 

 

10) Funkce úspory času – značka šetří čas tím, že zkracuje rozhodovací proces 

spotřebitele. [9] 

 

11) Funkce nositele určité kultury – značka může být spojována s určitou kulturou, např.  

Coca Cola nebo McDonald´s s USA. [9] 

 

Proč je tedy značka důležitá? Proč má pro marketéry takovou hodnotu? Obrázek 1. 1 

nám ukáže pohled na role značky jak ze strany spotřebitele, tak i ze strany výrobce. [5] 
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Obr. 1. 1 Role značky, zpracováno podle [5] 

 

1.1.2 Prospěšnosti značky 

 

      Jestliže značka plní své funkce, přináší spotřebiteli řadu prospěšností. Podle Europen 

Brand Association jsou hlavními zdroji prospěšností značky konkurenční prostředí a inovace. 

Za předpokladu, že spotřebitel využije tyto zdroje, nabízí mu značka jedinečnou kombinaci 

následujících prospěšností: 

 

 hodnotu, která vyplývá z větší kvality za výhodnou cenu (zapříčiněné konkurenční 

situací); 

 výběr z široké nabídky značek na trhu; 

 výhodnost díky snadné dostupnosti a rychlému rozpoznání značky; 

 relevantnost k požadavkům spotřebitele, kterou je značka nositelem díky tomu, že 

vznikla na základě výzkumu a inovací; 

 jistotu, která plyne z důvěry ke značce a z její spolehlivosti; 

 spokojenost, jestliže značka přináší spotřebiteli všechny výše uvedené prospěšnosti, 

nastává u něj pocit spokojenosti a někdy dokonce i ztotožnění se se značkou. [9] 

 

      Tvůrce značky zprostředkovává spotřebiteli tyto prospěšnosti tvorbou inovací 

v konkurenčním prostředí, které současně inovace podceňuje. [9] 

Spotřebitelé           Výrobci 

Identifikace zdroje výrobku         Prostředek identifikace ke zjednodušení 

Stanovení zodpovědnosti výrobce        obchodování či vyhledávání firmy 

Snížení rizika           Prostředek legální ochrany jedinečných 

Snížení nákladů spojených s výběrem výrobků  vlastností 

Slib, závazek či smlouva s výrobcem       Signál úrovně kvality pro spokojené 

Symbol           zákazníky 

Signál kvality           Platforma pro jedinečné asociace, které 

            Obohatí výrobek 

            Zdroj konkurenčních výhod 

            Zdroj finanční návratnosti 
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1.2 Řízení značky 

 

      Jako strategické řízení značky (strategic brand management) je označována strategie, 

která provází značku celým svým životním cyklem. Obsahuje design a implementaci 

marketingových programů a aktivit. Tato strategie vybudovává, řídí, měří a udržuje hodnotu 

značky. Keller definuje proces strategického řízení značky ve čtyřech hlavních krocích: 

 

 identifikace a stanovení positioningu a hodnot značky; 

 plánování a implementace marketingových programů značky; 

 měření a interpretace výkonnosti značky; 

 zvyšování a udržování hodnoty značky. [5] 

 

1.2.1 Identifikace a positioning značky 

 

Nejprve je třeba pochopit to, co má značka reprezentovat, nastavit a definovat její 

pozici a jak má reagovat na konkurenci, je tedy nezbytné určit tzv. positioning značky. 

Positioning z pohledu marketingové komunikace je „vytváření obrazu značky v hlavách 

cílové skupiny, ve srovnání s ostatními (konkurenčními) značkami na trhu“. Podle Kotlera je 

positioning značky „rozhodnutí o plánované nabídce a image společnosti tak, aby obsadila 

jasné a hodnotné místo v mysli cílového spotřebitele“. Při konkurenčním positioningu je 

důležité vytvořit nadřazenost značky v myslích spotřebitelů. Pomocí positioningu bychom 

měli přesvědčit zákazníky o výhodách, které nám daná značka přináší oproti konkurenci a 

zároveň minimalizovat jejich přesvědčení o možných nevýhodách. Podle Kellera positioning 

obsahuje přesný popis přiměřených základních hodnot značky a její mantru. Základní hodnoty 

značky jsou soustavou abstraktních asociací (vlastností a výhod), které značku vystihují. Pro 

představu toho, co značka reprezentuje, nám pomůže definice mantry značky, neboli esence, 

či slib značky. Mantrou značky se rozumí krátký výraz o třech až pěti slovech, který by měl 

vyjádřit důležité aspekty značky a její základní hodnoty. Lze ji vnímat jako trvalou „DNA 

značky“. Základní hodnoty značky a mantra značky jsou tedy jejím srdcem. Určení nebo 

zhodnocení positioningu značky často vychází z jejího auditu. Audit značky lze 

charakterizovat jako její přezkoumání. Zachycuje zhodnocení zdraví značky, odkrytí zdrojů 

její hodnoty a navržení způsobů, jak danou hodnotu zlepšit a vyvážit. Audit značky požaduje 

pochopení zdrojů hodnoty značky z pohledu firmy i spotřebitele. Jestliže je dána strategie 
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positioningu značky, je možné zavést vlastní marketingový program pro vytvoření, posílení a 

udržení značky. [5, 7] 

 

1.2.2 Marketingové programy značky 

 

Nejrůznější marketingové programy a aktivity mají na starosti uvedení positioningu 

značky v život. Nejdříve je zapotřebí nastavit vhodné ztvárnění značky. K vybrané identitě je 

potřeba zvolit vhodný název, odpovídající grafické prvky jako logo, jednotný vizuální styl 

firmy, firemní kulturu a firemní komunikaci (tzv. corporate identity), slogan a další. Je 

vhodné, aby se jednotlivé prvky navzájem doplňovaly a utvořily tak ucelený obraz značky a 

podporovaly její hodnoty a positioning. Další marketingové aktivity jsou především 

standardní marketingový mix 4P zobrazující produkt, cenu, distribuci a propagaci. Cílem 

veškerých marketingových aktivit je zvyšování povědomí o značce. [5, 7] 

 

1.2.3 Měření výkonnosti značky 

 

Když už jsou výše zmíněné marketingové programy a nástroje uvedeny do provozu, je  

zapotřebí je začít monitorovat a vyhodnotit, abychom zjistili, zda jsou užitečné a jestli se nám 

tedy vůbec vyplatí. Prospěšným prostředkem v tomto ohledu je hodnotový řetězec značky. 

Ten tedy zobrazuje komplexním způsobem proces vytváření hodnoty značky a s ním spojené 

finanční náklady. Dalším nástrojem jsou trackingové studie, které průběžně monitorují a 

vyhodnocují výkonnost značky a informace získávají přímo od spotřebitelů. Jde tedy 

především o rychlé marketingové výzkumy zprostředkované prostřednictvím dotazníků 

s uzavřenými či polo-uzavřenými otázkami. Pomocí průběžných trackingových výzkumů je 

tedy možné zjistit kdy a jakým způsobem je hodnota značky tvořena a jestli je správně 

nastaven positioning značky v myslích spotřebitelů. Obrázek 1. 2 znázorňuje schématický 

pohled klíčových konceptů měření hodnoty značky z pohledu zákazníka. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Audit značky 

A. Přehled o značce 

B. Průzkum značky 

2. Hodnotový řetězec značky 

A. Zdroje hodnoty značky 

B. Výsledky hodnoty značky 
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Obr. 1. 2 Měření hodnoty značky z pohledu zákazníka, zpracováno podle [5] 

 

1.2.4 Hodnota značky – udržování a expanze 

 

Hodnota značky vychází z pohledu zákazníka. Využívá se k tomu model hodnoty 

značky (customer-based brand equity, neboli CBBE ), který je znázorněn na obrázku 1. 3. 

Model zachycuje teoretický vývoj i manažerské postupy, jestliže se jedná o pochopení a 

ovlivnění chování spotřebitelů. Pomocí modelu CBBE se přistupuje k hodnotě značky 

z pohledu spotřebitele. Podle modelu CBBE síla značky leží v myslích spotřebitelů nebo 

zákazníků a na jejich mínění o značce. Úspěšným cílem marketingu je pochopení potřeb a 

přání zákazníka a dosažení jejich naplnění. Správně naplánovaný positioning značky, zajistí 

pozici silného vedení značky, kterého lze dosáhnout pomocí dobrého designu a implementaci 

marketingových programů. Postupná expanze nebo alespoň udržení dosažené hodnoty značky 

není lehký úkol, vyžaduje si stanovení dlouhodobého strategického plánu, který počítá s 

možným vývoj produktů a zájmů celé firmy a její schopnost přizpůsobení se v čase. Také 

zahrnuje eventuální geografický či segmentový rozmach. Vhodnými nástroji k vytvořením 

strategie brandingu (strategie, kterému produktu jakou značku propůjčit) jsou matice „značka 

- produkt“ a hierarchie značky. Zjednodušeně řečeno jde o jakési grafické ztvárnění sítě 

značek, produktů a jejich vzájemné propojení, jež je vhodné především pro větší firmy. 

Menším firmám s jednou značkou, postačí udržet si dlouhodobou strategii v jednoduché 

podobě. Důležitý je pak především plynulý monitoring a adekvátní a rychlé reakce na 

případné poklesy hodnoty značky. [5] 

 

3. Systém řízení hodnoty značky 

A. Charta hodnoty značky 

B. Zpráva o hodnotě značky 

C. Odpovědnost za hodnotu značky 

D.  
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Obr. 1. 3 Pyramida hodnoty značky vycházející z pohledu zákazníka (CBBE), zpracováno 

podle [5] 

 

1.3 Účel zavádění značky 

 

  Účel zavádění značky je prvkem silné vize značky. Zobrazuje víc než jen zvyšování 

hodnoty akcionářů nebo generování zisku. Generování zisku je nezbytným předpokladem, 

nicméně je to samozřejmá nezbytnost. Hlavním smyslem účelu značky není ji odlišit, přestože 

účel značky k tomuto kroku může směřovat. V některých firmách nemusí být účel značky 

rozpoznán hned, ale až časem po získání potřebných informací. Jestliže chceme najít účel 

značky, využijeme jednu ze dvou metod a to metodu kritických epizod nebo metodu „pěti 

proč“. Metoda kritických epizod je založena na vytvoření týmu, který má za úkol projít 

historii značky a vyhodnotit její kritické epizody. Kritické epizody jsou etapy, při kterých se 

vytvořily podstatné události a kdy značka čelila dalším příležitostem nebo novým výzvám. Po 

vytvoření detailní analýzy příčin daných kritických mezníků, se prezentují poznatky týmu pro 

vývoj značky. Tým posléze uvažuje o každé kritické epizodě a vygeneruje z ní závěry ohledně 

účelu značky. Z debaty vyjde řada argumentů, které se rozvrství do několika témat. Témata 

mohou být následně využity jako základ pro celopodnikovou diskusi o účelu značky. Mylná 

domněnka je v tom, že účel všech značek je jasně formulovaný, avšak nemusí tomu tak být. 

Značka může existovat několik let a nemusí mít určený explicitní účel. Tento případ zahrnuje do 
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procesu identifikace účelu značky velké množství zaměstnanců. Jednou z metod, jak podpořit 

debatu o konkrétním účelu značky, je tzv. metoda „pěti proč“. Aplikováním této metody se 

zaměstnanci sejdou na workshopu, na kterém moderátor začne diskusi o účelu značky podle 

otázek ve smyslu: „My všichni se podílíme určitým způsobem na výrobě a distribuci této značky. 

Proč je to důležité?“ Účastníci debatují a vzájemně vytvoří nějakou odpověď. Moderátor posléze 

opět položí otázku „Proč je to důležité?“ Tento postup se vždy opakuje v pěti kolech, proto 

metoda pěti proč. Na začátku diskuse může být formulován pouze daný účel značky a po několika 

kolech, či posledním kole, se pomocí metody „pěti proč“ identifikuje více motivující účel značky. 

Metoda „pěti proč“ zavádí užitečný proces pro nové značky i pro zavedené značky, jestliže je 

zapotřebí vyhledat nápady o motivujících účelech. [2] 

 

1.4 Budování značky 

 

  Pro budování značky je využit model CBBE, firmy podle něj odhalí svůj pokrok při 

budování značky. Velká značka se nevybuduje náhodou. Čas, který je zapotřebí k vybudování 

silné značky, je přímo úměrný množství času k vytvoření pevné vazby ke značce, které 

mohou být využity jako základ hodnoty značky. Budování značky je víc než jen vytvoření 

povědomí o jméně a slibu pro zákazníky. Vybudováním firemní duše značky, což u firem 

vyjadřuje obchodní značka, je vedena přes interní i externí komunikaci a zákazníkům 

zaručuje, že dostanou, to co značka slibuje. Základní strategie vychází z jádra značky, z jejího 

sdružení a hodnoty. Služby a produkty jsou nedílnou součástí značky. S průběhem času se 

význam a obsah těchto rozměrů může měnit, proto je musíme řídit. Jedním z dalších 

důležitých prvků je vyobrazení architektury produktové řady značky. Pro značky, které jsou 

na různých úrovních, je důležitý harmonický a jednotný systém. [5, 6] 

 

1.5 Oceňování značky 

 

    Stejně jak existuje oceňování hmotného majetku, tak se můžou oceňovat i věci 

nehmotného majetku, tedy i značek. Samotné hodnocení značek, tak jak jej vnímá spotřebitel, 

vytváří vstup do oceňování značky. Využívá se k tomu několik metod. Ve valné míře metody 

oceňování značky vycházejí z analýzy trhu, kde se vyhodnotí situace v rámci konkurenčních 

produktů, což dále vytváří finanční analýzu značky, která zobrazí výnosy z prodeje 

značkových produktů. V souvislosti s oceňováním a hodnocením značky souvisí pojem ekvita 
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značky (Brand Equity). Ekvitou značky se rozumí finanční ocenění značky, které přesahuje 

její fyzické a výrobní náklady. Pro oceňování značky existuje řada metod: [3, 4] 

 

    Oceňování založené na nákladech – provádí se na základě skutečných nákladů, které 

vynaložíme na její vytvoření nebo také na jejich teoretických nákladech, pro případ její 

obnovy. Tyto náklady jsou však od reálné hodnoty značky velmi odlišné. [3] 

 

    Oceňování na základě trhu – máme-li k dispozici informace o tržních transakcích, 

které se týkají podobných značek, můžeme na základě porovnání s jinou značkou, odhadnout 

hodnotu naší značky. Takové informace jsou ovšem vzácné a každá značka je ve své podstatě 

jedinečná. Proto daná metoda není vyhovující při oceňování značky. Jestliže ale chceme 

provést základní ocenění, pak může být tržní srovnání vhodné. [3] 

 

    Metoda „osvobození“ od licenčního poplatku – princip této metody spočívá v tom, 

že za předpokladu získání licence k obchodní značce od jejího majitele, se za její používání 

účtuje určitý licenční poplatek podle obratu. Když využijeme metodu „osvobození“ od 

licenčního poplatku, provede se odhad pravděpodobných budoucích tržeb a za stanovení 

příslušné sazby licenčního poplatku, se zjistí výše příjmů, které se vytvoří na základě těchto 

poplatků. Licenční poplatek za využívání obchodní značky je pak diskontován k čisté 

současné hodnotě – hodnotě obchodní značky. [3] 

 

    Metoda ekonomického užitku – využití této metody zahrnuje ekonomickou hodnotu, 

kterou v současné době obchodní značka pro svého majitele má. Jedná se o nejčastěji 

využívanou metodu oceňování značky. Jedná se v podstatě o oceňování cash-flow, který 

vychází z vlastnictví značky. Metoda je založena na diskontované hodnotě budoucího výnosu, 

která se vypočítá pomocí kalkulace diskontovaného toku hotovosti (Discounted cash flow – 

DCF). Při využití metody DCF odhadce využije dané diskontní sazby a diskontuje 

odhadované budoucí výnosy značky, a tak dojde k čisté současné hodnotě (Net present value 

– NPV), k hodnotě značky. Tento typ oceňování využívá interní informace, které jsou 

doplněné z externě prováděného výzkumu trhu. [3] 
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2 Ochrana značky 

 

    Obchodní značku, stejně tak logo firmy nebo tvar či obal produktu, lze nejvhodněji 

ochránit jejich registrací ochranné známky. Jestliže začneme podnikat v zahraničí, 

zaregistrujeme si nejen národní ochrannou známku, ale také ochrannou známku společenství, 

respektive mezinárodní ochrannou známku. Každá registrovaná ochranná známka využívá 

ochrany v souvislosti s danými třídami výrobků a služeb, pro které byla registrovaná. Bez 

svolení majitele ochranné známky, nemá nikdo jiný právo toto označení nebo logo užívat. Na 

loga a označení, která by mohla být snadno zaměnitelná za ochrannou známku, se také 

vztahuje ochrana, a to opět v souvislosti s produkty a službami, pro které jsou dané loga 

registrovaná. Obchodní značky, slogany a grafické symboly se již delší dobu právně chrání 

proto je zapotřebí vybírat takové prvky, které zatím nejsou zaregistrovány u žádné jiné 

společnosti a které tak bude možné ochránit. Ochrana značky nám zaručí omezení jejího 

napodobování a odlišení od konkurence. [5, 24] 

 

2.1 Ochranná známka 

 

      Podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je ochranná známka 

definována v plném znění takto: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených 

tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně 

osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto 

označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné 

osoby.“ Ochranná známka se zapisuje do rejstříku ochranných známek u příslušného 

patentového nebo známkového úřadu. V České republice je pověřen vykonáváním této funkce 

Úřad průmyslového vlastnictví. Hlavní funkcí ochranných známek je její propagace na trhu. 

Známe firmy, mohou své výrobky či služby označené ochrannou známkou prodávat za 

podstatně vyšší ceny, než je tomu u stejně kvalitních neoznačených výrobků nebo služeb u 

firem méně známých. Výrobky a služby se dělí celkem do 45 tříd (34 tříd výrobků + 11 tříd 

služeb), když přihlašujeme ochrannou známku, je zapotřebí stanovit, k jakým třídám výrobků 

nebo služeb se má vztahovat. Ochranná známka následně chrání přihlášené označení pouze ve 

vztahu k daným třídám výrobků či služeb. Může tedy nastat případ existence obdobné či 

shodné ochranné známky, jestliže se nepřekrývají třídy výrobků či služeb, pro které jsou 

takové známky přihlášeny. [8, 23, 33] 
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      V České republice podléhají ochraně následující skupiny ochranných známek: 

 

 národní ochranné známky; 

 mezinárodní ochranné známky; 

 ochranné známky Evropských společenství; 

 všeobecně známé ochranné známky. [23] 

 

Národní ochranné známky – jsou nejběžnější kategorií ochranných známek. 

Vznikají dnem přihlášení ochranné známky u české fyzické či právnické osoby k Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Národní ochranná známka platí (poskytuje ochranu předmětnému 

označení zboží či služeb) pouze na území České republiky. Jedná se o ochrannou známku, 

která vznikla v České republice. [23] 

 

Mezinárodní ochranné známky - Česká republika spadá do členství mezinárodních 

smluv, které poskytují zápis ochranných známek ve veškerých členských zemích 

prostřednictvím Úřadu Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví. České firmy si díky 

těmto mezinárodním smlouvám mohou zažádat o podání přihlášky ochranné známky 

prostřednictvím jednoho formuláře do celé řady zemí, které taktéž podepsaly předmětné 

mezinárodní smlouvy. Stejně tak toho můžou využít i zahraniční firmy. [23] 

 

Ochranné známky Evropských společenství – díky členství České republiky v 

Evropských společenstvích, (obecně prezentováno „v Evropské unii“) je zde také možnost 

zažádat o podání přihlášky tzv. ochranné známky společenství. Pro osobu, která získá 

ochrannou známku společenství, platí její ochrana taktéž ve všech členských státech Evropské 

unie. [23] 

 

Všeobecně známé ochranné známky - ochrana všeobecně známých ochranných 

známek závisí na mezinárodních dohodách. Majitel všeobecně známé ochranné známky má 

právo zamezit dalším osobám k používání této ochranné známky ve všech třídách výrobků a 

služeb bez ohledu na to, v jakých třídách je všeobecně známá ochranná známka registrována. 

[23] 

 

 



14 

 

2.1.1 Důvody, které vedou k odmítnutí ochrany známky 

 

      Do rejstříku ochranných známek nespadá označení, které: 

 

a) netvoří ochrannou známku ve smyslu § 1, tedy nejedná se o označení schopné  

grafického znázornění; 

b) nemá rozlišovací způsobilost; 

c) je tvořeno výhradně označeními nebo údaji, sloužícími v obchodě k určení druhu,  

množství, jakosti, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby, za kterou je výrobek 

vyroben či k poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností; 

d) ztvárňuje výhradně označení nebo údaje, jež se staly běžnými v daném jazyce  

nebo v poctivých obchodních zvyklostech; 

e) vychází výhradně z tvaru, jenž vyplývá z povahy samotného produktu nebo který je  

nezbytný pro docílení technického výsledku anebo který vytváří produktu podstatnou užitnou 

hodnotu; 

f) je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy; 

g) by mělo za úkol oklamat veřejnost, především pokud se jedná o povahu, jakost nebo  

zeměpisný původ produktu či služby; 

h) je registrované pro vína či lihoviny, obsahující zeměpisné označení, aniž by víno či  

lihovina spadala do takového zeměpisného původu; 

i) obsahuje označení využívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož  

zápisu nebyl povolen souhlas příslušnými orgány (jedná se především o státní vlajky, znaky, 

erby); 

j) obsahuje jiné znaky, než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, pokud je jejich užití  

předmětem zvláštního veřejného zájmu, výjimkou je předpoklad, že by příslušný orgán dal 

souhlas k jeho zápisu; 

k) zobrazuje znak vysoké symbolické hodnoty, především náboženský symbol; 

l) se svým užíváním příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se  

závazky, které plynou pro Českou republiku z mezinárodních smluv; 

m) vypadá tak, že jeho registrace ochranné známky nebyla podána v dobré víře. [23, 33] 
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2.1.2 Práva plynoucí z užívání ochranné známky 

 

Majitel, který vlastní ochrannou známku má výlučné právo používat ochrannou 

známku ve spojení s produkty nebo se službami, pro něž je chráněna. Majitel ochranné 

známky je oprávněn spolu s ní využívat značku (R) či ®. Bez svolení majitele ochranné 

známky nemá právo v obchodním styku nikdo ochrannou známku používat. [23] 

 

2.1.3 Přihlášení ochranné známky 

 

Písemnou přihláškou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví si 

můžeme požádat o registraci ochranné známky. V přihlášce je zapotřebí uvést seznam 

produktů a služeb, pro které je vyžadován zápis ochranné známky, v pořadí podle 

jednotlivých tříd. V praxi není nutností vyjmenovávat přesně na jaké produkty či služby se 

ochrana vztahuje, stačí, když se do přihlášky určí čísla požadovaných tříd a jejich záhlaví. 

Priorita přednosti užívat ochrannou známku vzniká přihlašovateli dnem podání přihlášky. 

Český úřad průmyslového vlastnictví přijímá také žádosti o mezinárodní registraci 

ochranných známek od osob s místem trvalého pobytu či sídla v ČR. Pro mezinárodní 

přihlášky je předepsaný příslušný formulář. Za podání přihlášky se účtuje správní poplatek u 

Úřadu průmyslového vlastnictví a následně i poplatek u Úřadu Mezinárodní organizace 

průmyslového vlastnictví. [23] 

 

2.1.4 Doba platnosti ochranné známky 

 

    Ochranná známka se zapisuje vždy na dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Po 

uplynutí uvedené doby ochranná známka zaniká, jestliže vlastník ochranné známky nepožádá 

o obnovu zápisu. O obnovu zápisu ochranné známky je možno požádat i v posledním roce 

trvání ochrany. Celková doba trvání ochrany není limitována žádnou horní hranicí, ochrannou 

známku je tedy možno po jednotlivých desetiletých cyklech prodlužovat mnohokrát po sobě. 

[23] 
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3 Logo 

 

      Pojem logo pochází z řeckého slova Logos, což můžeme charakterizovat v překladu 

jako „slovo“, „řeč“, nebo „myšlenku“. V angličtině a jiných zemích je však pojem vnímán 

jako „obrazový symbol“, přičemž při tvorbě loga hrají roli dva aspekty, a to tvar a barva. 

Logo můžeme vnímat jako celek, podle něhož si dokážeme vybavit informace o firmě a 

produktu, jeho kvalitě, ceně, tradici atd. [9, 11] 

 

      Logo je součástí designu firmy i celkového firemního stylu (corporate identity). Jeho 

funkce lze charakterizovat následovně: 

 

 logo, jako motivační symbol; 

 logo, jako emocionální symbol, při jeho vývoji si stanovit, jakých emocí máme docílit 

v souladu s marketingovou strategií firmy; 

 logo, jako informační symbol, sděluje nám informace o firmě a jejich produktech, je 

nositelem image značky. [11] 

 

      Logo je pouze součástí značky. Značka vypovídá o firmě mnohem více. Historii 

společnosti, její vizi, jak ji vnímají lidé atd. Účinné logo hraje velmi důležitou roli, ale 

nezachrání mizerný produkt, špatnou službu ani společnost s nepřesvědčivými výsledky. 

Logo může mít jakoukoliv barvu nebo vzhled, může být hezké i škaredé, originální i 

neoriginální, ale bez značky nemá svou vypovídající hodnotu. [1, 12] 

 

      Logo slouží k jednoznačné identifikaci firmy s určitou funkcí, která představuje 

důležitý komunikační prvek. Požadavky na dobré logo se odvíjejí od jeho funkce a lze je 

charakterizovat takto: 

  

 prostřednictvím loga bychom měli rozpoznat firmu a značku;  

 z loga by měla vyzařovat jasná pozitivní emoce, která má vliv na produkt firmy;  

 mělo by mít stejný význam pro různé cílové skupiny;  

 logo by mělo vytvořit pocit známosti, která vzbuzuje u spotřebitele důvěru. [11] 
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      Na definici toho, jak má vypadat dobré logo, závisí strategie firmy, která logo vytváří, 

na jejím výrobním procesu, na cílových skupinách atd. Kvalitní logo musí být rozpoznatelné, 

mělo by vytvářet pozitivní emoce a zprostředkovat nám spojení s firemními produkty. [11] 

 

Corporate identity 

 

   Každá společnost, která vystupuje na příslušném segmentu trhu, má neopakovatelné 

rysy, které ji odlišují od dalších účastníků. Pokud tuto nezaměnitelnost objeví a zvýrazní, 

může ji využít jako velkou konkurenční výhodou. Součástí firemní identity jsou tři navzájem 

se doplňující složky – jednotný vizuální styl firmy, firemní kultura a firemní komunikace. 

Strategicky nejsilnější je vizuální styl firmy, protože obecně vždy nejdříve oslovuje 

potenciálního zákazníka, nejčastěji ve formě značky, či loga. Platí zde, že značka prodává a 

ukazuje, kdo je cílovým zákazníkem. Jak obsáhlé procento firemní identity logo tvoří? Velmi 

záleží na typu zadání. Značka je neochvějnou součástí corporate identity, ale není podmínkou. 

Některé firmy a služby dokonce žádná loga nepotřebují a jejich identita je založena na jiné 

strategii. Například corporate identita malíře není založena na logotypu a vizuálním stylu, ale 

na dobře odvedené práci a jeho pověsti. [17] 

 

3.1 Firemní logo 

 

   Firemní logo musí splňovat určitě požadavky. Vytváří nám pohled na jednoznačnou 

identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny 

komunikační aktivity společnosti. Mělo by být jednoduše zapamatovatelné, využitelné na 

různých materiálech od dopisního papíru až po označení u expozice na veletrhu. Mělo by 

vyjadřovat cílovou strategii firmy. Logo může sloužit jako vizuální zkratka a stát se důležitým 

faktorem motivace. Už při vytváření je podstatné myslet na emociální stránku loga, tak aby 

vše bylo v souladu s celkovou identitou firmy. Udává nám také informační funkci o daném 

produktu, rozlišuje jej od ostatních. Logo je součástí značky, jak vyplývá z obrázku 3. 1. [10] 
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Obr. 3. 1 Logo jako součást značky, zpracováno podle [10] 

 

 Tým kolem Jitky Lukášové udělal dne 10. 11. 2009 anketu mezi 59 respondenty a 

z jejich výsledků vyplynulo to, že lidé nejvíce ocení na daném logu, aby přesně odpovídalo 

duchu dané firmy, produktu nebo události. 

 

Anketa 

Jakou zásadní vlastnost by podle vás mělo logo firmy splňovat? 

Nejdůležitější je originalita, absolutní odlišení od ostatních.  20 % 

Nejdůležitější je vtip, popřípadě skrytý smysl loga.  17 % 

Nejdůležitější je to, aby logo přesně odpovídalo duchu dané firmy, 

produktu nebo události. 

 49 % 

Vlastnosti loga neřeším. Buď se mi líbí, nebo ne.  14 % 

Odpovědělo 59 čtenářů. [19] 
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3.2 Účel zavádění loga 

 

   Většina firem si zavádí své logo, protože se chce pomocí něj odlišit od konkurence. 

Z loga mohou vyplývat informace o firmě a jejich produktech. Prostřednictvím loga se většina 

společností prezentuje navenek a jejich logo nese určitou tradici a prestiž. Pro každou firmu je 

pozitivní, jestliže si zákazník dané logo pamatuje a umí jej přiřadit ke správné firmě. Účel 

zavádění loga by měl být v souladu s firemním stylem a celkovou marketingovou strategií 

firmy. Dalo by se říct, že logo dělá společnosti reklamu a za tímhle účelem by mělo být také 

zaváděno. [11] 

 

3.3 Rozdělení loga 

 

      Pomocí studie nizozemských autorů Gastona van de Laara a Lianne van den Bergové-

Weitzelové, kteří se v ní zaměřili na zkoumání loga jako symbolu značky, rozdělili logo do tří 

skupin zabývajícími se: 

 

 Popisnými tvary – můžeme je okamžitě rozpoznat. Patří zde např. geometrické tvary, 

které se dají snadno pojmenovat (příkladem může být Puma). 

 Sugestivními tvary – jejich symbolika se dá obtížněji stanovit, znázornění tvaru je 

poněkud abstraktní (příkladem může být liška Českomoravské stavební spořitelny 

nebo logo Mattoni – obrázek 3. 2). 

 Abstraktními tvary – tato loga nemají žádný obecně přijímaný význam. Zvláštní 

tvary jsou využity v neznámých kombinacích. Pojmenovat symbol je tak skoro 

nemožné (příkladem může být „fajfka“ firmy Nike – obrázek 3. 3). [10] 
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Obr. 3. 2 Logo Mattoni, zpracováno podle [16]     Obr. 3. 3 Logo Nike, zpracováno podle [22] 

 

  Organizace se nebojí do svých log investovat nemalé finanční prostředky, jelikož to 

jsou mocné rozpoznávací nástroje, které urychlují výběr značky. Zdárným příkladem značek, 

které lze okamžitě rozpoznat na základě jejich loga, je např. jedinečný tvar láhve od Coca-

coly, charakteristické zlaté oblouky McDonald's, modrobílý znak u aut BMW nebo 

nakousnuté jablko u společnosti Apple. [2] 

 

3.4 Tvorba loga 

 

  Ačkoli to na první pohled tak nevypadá, logo je extrémně těžký grafický symbol. Mělo 

by být univerzálně použitelné, ale zároveň jedinečné. Mělo by být obecné, ale zároveň 

zobrazovat konkrétní obsah. Mělo by být moderní, ale zároveň nadčasové. Mělo by mít ideu. 

Logo by prostě mělo mít co nejvíce dokonalostí na co nejmenší ploše, co největší idea 

vyjádřenou co nejmenším počtem prvků. Základem k vytvoření kvalitního loga, popřípadě 

logotypu (logotyp = vyznačuje se charakteristickým typem písma, který je znázorněný 

názvem společnosti, firmy, výrobku, … Může obsahovat i netextový grafický prvek) je co 

nejdůkladnější představa zákazníka co vlastně chce a očekává, on je ten, kdo se musí s logem 

dokonale ztotožnit. [30, 31, 32] 

 

3.4.1 Postup při tvorbě nového loga 

 

1) Zadání - prvním bodem je bezpochyby naše zadání. Čím více informací poskytneme, 
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tím je zpracování prvních návrhů loga jednodušší. Nejdůležitější jsou představy, vize a směr 

podnikání. Informace o firmě, projektu nebo webové stránce, které nabízí. Především 

rozpoznat obor podnikání firmy, v případě tvorby loga pro produkt nebo značku, co nejvíce 

informací o tomto záměru. Důležité je se také zmínit o svých představách, jakou má mít logo 

barevnost, charakter nebo jaký má mít celkový styl. Neméně důležitou informací je také, pro 

jakou cílovou skupinu klientů bude logo určeno. Na závěr bychom mohli podat co nejvíce 

informací o konkurenci, kterou chceme vytvořením loga překonat. [18, 21] 

 

2) Analýza - námi předané informace a podklady je potřeba v dalším kroku analyzovat. 

Musíme si uvědomit, v jakém prostředí se naše logo bude vyskytovat, jaký je obor našeho 

podnikání, cílová skupina klientů, jaká je konkurence a naše vize, podle toho se ubírat při 

tvorbě návrhů. [21] 

 

3) První tvorba (návrhy) - zde přichází ke slovu kreativita designéra. Vytvoření návrhů 

nového loga je velmi závislá na nápadech a inspiracích. Nápady si žádají svůj čas, aby byla 

odvedena kvalitní práce, proto nemůžeme chtít mít vytvořené logo co nejrychleji. Zhotoveno 

by mělo být několik kompletních návrhů loga s popisem, které nám objasní smysl tvarů a 

použitých písem. Návrhy nového loga by měly být zobrazeny v situacích, které při používání 

pravděpodobně nastanou (různé barevné varianty, černobílá varianta, varianta na tmavém 

pozadí…). S výsledkem musí být spokojené obě strany. Designér by měl připravit návrhy 

loga při různých aplikacích (např. nám ukázat jak bude naše logo vypadat na textilu, na 

firemním voze nebo třeba reklamním hrnečku). [18, 21] 

 

4) Druhá tvorba (úpravy) - po vytvoření návrhů, přichází na řadu diskuze a připomínky 

z naší strany. Klidně se může stát, že ani jeden z nabízených návrhů pro nás nebude ten pravý 

(např. budeme požadovat o změnu písma, barevnosti nebo úpravu symbolu). Nesmíme se bát 

to zmínit a požádat o vytvoření dalších návrhů. Designér by k nám měl být maximálně 

vstřícný a upravit logo až do naší úplné spokojenosti. [18, 21] 

 

5) Dokončení loga - po úpravách a zpracováních připomínek, nastává finální fáze 

tvorby – doladění loga do jeho konečné verze. Tím pádem je logo připraveno k použití do 

nejvyužívanějších rastrových a vektorových formátů. Dodán by měl být také stručný logo 

manuál (logo manuál, nebo také CI manuál = popisuje použití tvarů a rozměrů loga, jeho 

barevné provedení, inverzní či jednobarevnou variantu, „ochranný“ prostor ve vztahu k další 
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okolní grafice a popřípadě další zásady pro použití. CI manuál popisuje konkrétní aplikaci 

loga, tedy jak bude užito na tiskovinách, propagačních předmětech, webu, polepu firemního 

automobilu, reklamním hrnečku atd.) s pravidly pro používání loga. [18, 21, 30] 

 

6) Platba a předání loga – jakmile proplatíme fakturu dodavateli, můžeme logo ihned 

využívat a veškerá práva na používání loga náleží nám. [18, 21] 

 

3.5 Rebranding, repositioning 

 

  Může se to přihodit každé firmě, její výrobky se přestanou prodávat a o služby už 

zákazníci nejeví takový zájem. Firma vykazuje nulové zisky nebo dokonce padá do 

mínusových čísel. Majitel se tak musí rozhodnout, jestli zavřít firmu nebo se ji pokusit 

zachránit. Moderním trendem a často využívaným řešením je tzv. rebranding nebo 

repositioning. Využívá se, ať už je firma ve svém podnikání úspěšná nebo neúspěšná. Jestliže 

chce posunout svoji firemní strategii dalším směrem, popřípadě změní majitele nebo se snaží 

zakrýt svoje neúspěchy atd. [28] 

 

3.6 Co je rebranding 

 

  Rebranding se dá charakterizovat jako změna obchodní značky. Jde o to, že firma 

začne nabízet své výrobky nebo služby pod zcela jiným označením. Jsou to stále ty samé 

služby a tytéž výrobky, ale na první pohled „vypadají“ jinak. Došlo zde totiž k radikální 

změně loga, jména značky i celkového designu. Zkrátka změna celé marketingové strategie, 

kdy se objevují např. i zcela nové reklamní výtvory. Rebranding by pro firmu měl také 

znamenat i hlubší proces změny. Neměl by být pouze přeměnou „navenek“ (i když občas k 

tomu dochází). Firma by se měla soustředit i na svou vnitřní přeměnu a v souvislosti s 

rebrandingem zvýšit obzvláště kvalitu svých výrobků a služeb, zlepšit přístup k zákazníkům, 

potažmo obměnit celou firemní kulturu. Cílem by pak měl být obrat k lepšímu v tom, jak 

firmu zákazníci vnímají. Platí totiž, že čím spokojenější zákazník, tím větších obratů může 

firma docílit. [28] 

 

zkostna – 

tělá tuctová 

nedůvěry -  

hodná 
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3.6.1 Kdy nastal čas na rebranding 

 

      Firmy se rozhodnou k rebrandingu z různých důvodů. Většinou záleží na tom, v jaké 

konkrétní situaci se daná firma nachází a jakým směrem se chce ubírat. Důvodem může být 

např. expanze firmy na nový trh a s ní související fúze. Nebo např. rozvrstvení prodejní sítě na 

stávajícím trhu prostřednictvím koupě své konkurence atd. [28] 

 

1) Fúze a aktivace - za posledních několik let bylo možné zaznamenat spoustu změn 

značek z důvodů fúzí, akvizicí, prodeje firmy apod. Asi nejrozsáhlejší změny proběhly mezi 

mobilními operátory – T-Mobile, Vodafone a Telefónica O2, jak je patrné z obrázku 3. 4. 

Změnu značky ve všech třech případech podpořila výrazná mediální kampaň. Nový kabát a 

jméno obdržely i prodejny Delvita, které koupil rakouský provozovatel supermarketů Billa 

REWE Group Austria. Zde ale změna není na první pohled tak výrazná, jelikož nový majitel 

prodejny obměňuje postupně. [28] 

 

 

       

současné logo     současné logo    současné logo 

       

původní logo    původní logo    původní logo 

 

Obr. 3. 4 Současné a původní loga mobilních operátorů, zpracováno podle [15, 25, 26, 27] 

 

2) Modernizace - i stabilní firma, která působí na trhu již mnoho let, může úspěšně 

využít rebrandingu při modernizaci svého loga. Typickým příkladem je v současné době např. 

Česká televize, která změnila loga všech čtyř svých stanic, po vzoru konkurenčních 

zahraničních televizí, jak je patrné z obr. 3. 5. Dalším příkladem mohou být České aerolinie. 

Aby se zbavily nálepky společnosti z „východní Evropy“, přelakovaly postupně svá letadla s 
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logem ČSA na zcela nové Czech Airlines, aby vytvořily dojem moderní a světové letecké 

společnosti i pro své zahraniční klienty. Zároveň však nechtěly způsobit nepříjemnosti 

českým občanům, takže symbol ČSA je i do nového loga zakomponován. Ze zahraničí je 

zdařilý příklad změny loga u společnosti KFC. Na obr. 3. 6 můžeme vidět, jak se logo 

s postupem času měnilo. Nejprve dominoval celý název společnosti Kentucky Fried Chicken 

a tvář Colonela Sanderse, zakladatele společnosti. Postupem času byl název zkrácen na KFC a 

přidán barevný symbol loga. V současné době již logo obsahuje jenom podobiznu Colonela 

Sanderse. [20, 28] 

 

    

 

Obr. 3. 5 Logo ČT, zpracováno podle [14] Obr. 3. 6 Vývoj loga KFC, zpracováno podle [20] 

 

3) Změna pověsti firmy - dosud zde byly zmíněny příklady relativně úspěšných 

společností. Po rebrandingu ovšem mohou sáhnout i firmy, které až tak úspěšné ve svém 

podnikání nejsou. O jejich výrobky či služby nejeví zákazníci přílišný zájem a firma je 

ztrátová nebo dosahuje nulových zisků. Častou příčinou může být nedostatečná pozornost 

věnovaná zákazníkům, výrobkům nebo službám. Firma si tak u zákazníků nevytvoří dobrou 

pověst, a ti tak raději nakupují u konkurence. Učiní-li podnikatel krok k záchraně firmy i přes 

riziko, že v případě neúspěchu budou ztráty ještě vyšší, většinou je jeho úmyslem firmu za 

použití rebrandingu „očistit“ a vytvořit z ní na oko úplně jinou společnost, s novým 

neokoukaným sortimentem zboží nebo služeb. Je to poměrně běžná praxe, i když na první 

pohled těžko rozpoznatelná. Vše zůstává při starém, dojde např. pouze ke změně loga nebo 

mnohdy postačí využít jiné barvy. Zákazník vnímá „předělanou“ firmu jako úplně novou a jen 

ze zvědavosti zde nakoupí. Dokud nezaregistruje, že ve skutečnosti ke změně nedošlo. [28] 

 

4) Jiné důvody rebrandingu - dalším z možných důvodů může být např. to, že se firma  
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chce před svými zákazníky jen předvést. Rebranding v pravém slova smyslu nebývá zcela 

levnou záležitostí a firma předpokládá, že si zákazník změny všimne a bude ji považovat za 

stabilní a perspektivní společnost. Předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich 

Danda uvádí další důvod, který je typický především pro malé a střední podnikatele. „Při 

změně majitele chce firma zahladit původní, možná i nedobrou, pověst společnosti, aby se 

bývalé neúspěchy nepřičítaly jeho zcela jistě velmi dobře fungující firmě, “ řekl Danda. [28] 

 

3.6.2 Náklady na rebranding 

 

  Náklady na rebranding se pohybují především v závislosti na velikosti firmy, na 

množství finančních prostředků, které je společnost ochotna vložit do změny značky a všech 

souvisejících náležitostí a na rychlosti, s jakou ke změně dojde. Celkové náklady jsou pak 

dány od vypracování návrhu nové značky, přes výměnu veškerých propagačních materiálů, 

hlavičkových papírů, informačních tabulí, internetových stránek, informování partnerů, 

sponzorů a zákazníků až například po výměnu uniforem pro personál a přelakování 

služebních vozidel, reklamních ploch či v případě ČSA i dokonce dopravních letadel. O výši 

nákladů spojených s rebrandingem spekulovala média i odborníci při změně značek mobilních 

operátorů. Např. změna Českého Telecomu a Eurotelu na O2 si prý vyžádala až několik 

stovek miliónů korun. Skutečnou výši nákladů však operátor tají. [28] 

 

3.7 Rebranding vs repositioning 

 

  Mnoho firem (včetně např. reklamních  

agentur) tápe v rozlišování pojmů „rebranding“ 

a „repositioning“ a často je vnímají jako  

synonymum. Přitom právě jejich pochopení  

může znamenat rozdíl mezi úspěchem  

a neúspěchema tedy i mezi tím, zda  

vynaložené prostředky přinesou firmě užitek  

nebo naopak se stanou zcela nadbytečnou  

nákladovou investicí. Zatímco úspěšný  

rebranding (vytváření nového obrazu značky)  

Positioning 

Proces, kterým marketéři vytvářejí obraz produktu, 

značky nebo organizace v myslích jejích zákazníků. 

Positioning není objektivní, tj. nefunguje sám o sobě 

– spočívá ve vymezování vůči ostatním účastníkům 

daného trhu. Může nabývat dvou základních podob: 

Repositioning 

Změna identity značky či produktu vzhledem k 

dalším konkurenčním značkám či produktům v 

kolektivním vnímání cílového trhu. 

Depositionig 

Změna vnímání identity ostatních konkurenčních 

produktů či značek u cílového trhu. [29] 
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je většinou součástí celého procesu repositionigu, sám o sobě představuje jen kosmetické 

změny. Samotný rebranding může dobře fungovat např. ve světě rychloobrátkového zboží, 

kde nejsou stále za potřebí zásadní změny v identitě produktu. Ale jen zřídka je tomu stejně v 

B2B marketingu (B2B marketing je zkratka pro spojení business-to-business, které znamená, 

že jde nejčastěji o obchodní interakci mezi dvěma firmami.). Je tomu tak proto, že B2B 

marketing není postaven pouze na televizních spotech, inzerátech a designu obalů, ale řídí se 

především vztahy se zákazníky. Rebranding často hraje významnou roli v repositioningu, ale 

až v pozdější fázi celého procesu a nikdy dříve než se docílí optimálního positioningu a 

značkové strategie. [13, 29] 

 

      Repositioning jde hlouběji než rebranding. Vyžaduje: 

 

 stanovení cílů ve vnímání nutných k tomu, aby společnost vytvořila pozici, kde může 

ideálním způsobem zprostředkovat zisk; 

 získání správných zaměstnanců; 

 definování produktových nabídek; 

 rozpoznání správných trhů a jim odpoví -  

dajícího positioningu; 

 identifikaci, představení a integraci nových metod, které budou využívat diferenciaci 

ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a ostatním účastníkům trhu; 

 sladění marketingových mixu tak, aby podporoval vyžadovanou pozici na trhu. [29] 

 

      Tým kolem Lucie Domanské udělal dne 22. 10. 2007 anketu mezi 80 respondenty a 

z jejich výsledků vyplynulo to, že rebranding využívají nejvíce velké mezinárodní firmy. 

 

Anketa 

Kdo podle Vás častěji využívá rebranding? 

Malé a střední podniky  11 % 

Velké, často mezinárodní, společnosti  65 % 

Velké, střední i malé firmy, všechny stejně  24 % 

Odpovědělo 80 čtenářů. [28] 

Rebranding 

Proces, při němž je produktu, značce nebo 

organizaci pomocí změn v logu, názvu, image a 

reklamě přiřazena nová identita. [29] 
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V jednoduchém přirovnání si můžeme představit rebranding jako např. balení dárku – 

vybrat pěknou krabici, hezký balicí papír a elegantní stuhu. Repositioning však dává jistotu, 

že se obsah dárku bude líbit obdarovanému a že v pěkně zabalené krabici neobdrží něco, po 

čem ve skutečnosti vůbec netoužil. [29] 

 

Několik příkladů 

 

Škoda ve Velké Británii: pouhý rebranding by nestačil - zdárným příkladem 

povedeného repositioningu je úspěch značky Škoda ve Velké Británii. Ta měla na tamním 

trhu image na úrovni vozidel Trabant u nás. Dokonce se stala objetí vtipů typu „Víte proč má 

Škoda vyhřívané zadní sklo? Aby vás nezábly ruce, když ji roztlačujete.“ Po zakoupení 

značky koncernem VW bylo zapotřebí zcela změnit vnímání značky. Pouhý rebranding by 

jistě nestačil. Proto byla zvolena koncepce přesunu značky z pozice „cheap brand“ do pozice 

„value for money brand“. Ta se projevila nárustem ceny a silnou komunikační a mediální 

kampaní. Model Fabia byl například uveden pod sloganem „Fabia je tak dobré auto, že 

neuvěříte, že je to Škoda“. Komunikace spojená s viditelným zlepšením kvality (výsledky 

nezávislých testů) slavila úspěch, Škoda se stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících 

automobilových značek a v jednu chvíli dokonce na své vozy musela zavést pořadníky kvůli 

poptávce, která převyšovala nabídku. Nejzásadnější změna se však odehrála v celkovém 

vnímání značky – ta je nyní brána jako výhodnější varianta vozů VW. [29] 

 

Svět IT - mnoho příkladů rebrandingu najdeme i ve světě IT. Například odkup PC 

divize IBM společnosti Lenovo. Ta učinila odvážný krok – i když měla příležitost využít na 

západních trzích výhody spojení se zavedenou značkou IBM, opustila ji a začala propagovat 

pouze svou značku Lenovo. I další příklady jsou spjaty s odkupem společností: např. Norton 

CleanSweep, nyní součást Norton SystemWorks, byl původně Quarterdeck CleanSweep a 

svůj název změnil po odkoupení firmy Quarterdeck společností Symantec. Nápodobně je 

tomu i u mnoha produktů společnosti Microsoft, např. MS‐DOS, FoxPro nebo Visio. [29] 

 

Neúspěšný rebranding - samozřejmě existuje i mnoho příkladů nepovedeného 

rebrandingu. Našly by se i u nás – namátkou lze uvést marné snahy změnit image Českého 

Telecomu před nástupem společnosti Telefonica. Jako jeden z nejhorších rebrandingů v 

dějinách je uváděn příklad britské poštovní služby Royal Mail a značky Post Office na brand 

Consignia. V roce 2001 byl proveden rebranding založený na slově „consign“. Tato změna 
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však společnosti způsobila takové problémy, že po pouhém roce byl oznámen návrat k 

původní značce. Náklady na neúspěšný rebranding se pohybovaly okolo 281 milionů liber 

(přes 10 mld. Kč). Společnost se dostala do problému s cash‐flow, její zaměstnanci se 

vzbouřili a odmítli nový název používat. [29] 
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4 Obchodní značky a loga v praxi 

 

     Pro vnímání obchodních značek v praxi, jsem si dal za úkol udělat marketingový 

výzkum, který probíhal na základě dotazníkového šetření a obsahoval 12 otázek. Dotazník se 

zaměřuje především na vnímání loga tří největších průmyslových firem působících na 

Ostravsku a to na Vítkovice Machinery Group, Třinecké železárny a. s. a ArcelorMittal 

Ostrava a. s. Dále se zaobírá otázkami, na které oblasti výroby se daná firma soustředí a také 

otázkou, jestli by byli schopni respondenti vyjmenovat další významné průmyslové podniky 

působící na Ostravsku. Data jsem získával za pomocí online i písemného dotazování. Online 

dotazování probíhalo v programu pro tvorbu dotazníků na stránkách www.survio.com. 

Dotazník jsem rozeslal mezi 103 respondentů, kteří jej vyplnili online, zbylých 17 

respondentů jej vyplnilo písemnou formou. Výběrový soubor je nereprezentativní. Velikost 

výběrového souboru je celkem 120 respondentů. Vzhledem k relativně malému vzorku 

respondentů, nebylo přistoupeno k další stratifikaci výběrového souboru. Celý dotazník je 

zobrazen v Příloze č. 1. Respondenti jsou tříděni podle pohlaví, věku a vzdělání. Dříve než se 

uskutečnil samotný marketingový výzkum, byla provedena pilotáž na 5 respondentech, kterou 

tvořili především rodinní příslušníci. Pilotáž je vhodnou kontrolou sestaveného dotazníku, 

protože prověří, jestli respondenti rozumí daným otázkám, chápou logickou návaznost otázek 

a celkově považují dotazník za srozumitelný. Díky pilotáži byly zjištěny určité nedostatky 

v srozumitelnosti některých otázek, které byly následně opraveny, aby byl dotazník více 

srozumitelný. Konečné výsledky byly zpracovány do grafické podoby v programu Microsoft 

Excel 2010. 

 

4.1 Pohlaví 

 

   První otázka se týkala pohlaví respondentů. Ženská skupina obsahovala 64 

respondentů, mužskou skupinu tvořilo 56 respondentů. Větší procento bylo tedy žen 53,33 % 

z celkového počtu 120 respondentů. Muži tvořili 46,67 % respondentů z celkového počtu. 
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Obr. 4. 1 Pohlaví respondentů 

 

4.2 Věk 

 

   Druhá otázka byla zaměřena na věk respondentů. Nejvíce dotázaných osob zahrnovala 

věková skupina od 21 do 45 let a to 71 respondentů, což je 59,17 % z celkového počtu 

dotázaných. Tohle číslo mohlo být ovlivněno tím, že jsem rozesílal odkaz na vyplnění 

dotazníku pomocí sociální sítě a emailu mým známým, kteří se z větší části pohybují v daném 

věkovém rozmezí. Druhá nejpočetnější věková skupina zahrnovala respondenty ve věku do 

20 let a to 21 osob, procentuálně vyjádřeno 17,50 % ze všech dotázaných osob. Věková 

skupina respondentů od 46 do 65 let obsahovala 15 osob, což je 12,50 % z celkového počtu 

osob. Nejnáročnější bylo sehnat respondenty ve věkové skupině 66 let a více. Ty jsem 

většinou sháněl písemnou formou dotazování. Celkově jich bylo 13, což je 10,83 % 

z celkového počtu respondentů. 

 

Muži 

46,67 % 
Ženy 

53,33 % 

Jaké je Vaše pohlaví? 
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Obr. 4. 2 Věk respondentů 

 

4.3 Dosažené vzdělání 

 

   Co se týče vzdělání respondentů, tak nejčastější odpovědí byla střední škola 

s maturitou, kterou zvolilo 60 respondentů, což představuje 50 % osob z celkového počtu. 

Druhou významnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kterých bylo 24, což je 20 % z celkového 

počtu dotázaných. Ostatní  skupiny obsahovaly dohromady 30 % ze všech dotázaných 

respondentů, s tím, že nejmenší skupinou byly osoby s vyšším odborným vzděláním, kterou 

tvořilo 6 osob, což vyjadřuje 5 % respondentů z celkového počtu. 

 

 

Obr. 4. 3 Vzdělání respondentů 

17,50 % 

59,17 % 

12,50 % 

10,83 % 

Jaký je Váš věk? 

Do 20 let

21-45 let

46-65 let

66 let a více

14,17 % 

10,83 % 

50,00 % 

5,00 % 

20,00 % 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní

Vyučen/a

SŠ s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské
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4.4 Jakou významnou průmyslovou firmu působící na Ostravsku znáte? 

 

   U této otázky neměli respondenti na výběr z žádných možností odpovědí a museli 

napsat sami co nejvíce firem, které je napadnou. Cílem bylo zkoumání spontánní znalosti 

průmyslových firem působících v regionu. Odpovědí bylo velké množství, a proto jsem z nich 

vyfiltroval čtyři nejčastěji zmiňované. Vůbec nejvíce zmiňovanou odpovědí byla společnost 

ArcelorMittal Ostrava a. s., kterou uvedlo 48 respondentů, což je 40 % procent ze všech 

odpovědí. Další významnou firmu, na kterou si respondenti vzpomněli, tvořila společnost 

Vítkovice Machinery Group, kterou zmínilo 26 dotázaných, což vyjadřuje 21,67 % procent 

všech odpovědí. Následně byla nejvíce zmiňovaná společnost Třinecké železárny a. s., kterou 

uvedlo 25 dotázaných, což tvoří 20,83 % procent z celkového počtu. Poslední často 

zmiňovanou společností byla firma Viadrus, na kterou si vzpomnělo 9 respondentů, což 

vyjadřuje 7,50 % procent z celkového počtu dotázaných. Ostatní položky tvořily buďto jiné 

firmy působící v kraji nebo podobné firmy, spadající pod Vítkovice Machinery Group. 

Respondenti také zmiňovali starší názvy firem, které už dnes neexistují, jako např. ŽDB nebo 

Nová Huť (dnes ArcelorMittal Ostrava a. s.), apod. U žen byla nejčastější odpověď 

ArcelorMittal Ostrava a. s., kterou zvolilo 29 dotázaných, což je 45,31 %. Dále to byla firma 

Vítkovice Machinery Group, kterou zmínilo 15 žen, což tvoří 23,44 %. Společnost Třinecké 

železárny a. s., zmínilo 11 žen, což je 17,19 %. Ženy si také vzpomněly na společnost 

EVRAZ Vítkovice Steel a. s., kterou zvolilo 6 žen, což je 9,38 %. Muži zvolili za svou 

nejčastější odpověď společnost ArcelorMittal Ostrava a. s., kterou zmínilo 24 dotázaných, což 

tvoří 42,86% mužů. Další nejčastěji zmiňovanou firmou byly Třinecké železárny a. s., na 

které si vzpomnělo 17 dotázaných, což je 30,36 %. Firmu Vítkovice Machinery Group, 

zmínilo 14 mužů, což vyjadřuje 25%. Společnost EVRAZ Vítkovice Steel a. s., zmínilo 9 

mužů, což je 16,07 % z dotázaných. 
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Obr. 4. 4 Znalost průmyslových firem působících na Ostravsku podle respondentů 

 

4.5 Dokázali byste přiřadit dané loga ke správným firmám? 

 

   Daná otázka byla zaměřena na to, jestli jsou schopni respondenti rozpoznat loga tří 

největších firem působících na Ostravsku a to Vítkovic Machinery Group, Třineckých 

železáren a. s. a Arceloru Mittal Ostrava a. s. U každé otázky měli na výběr ze tří možných 

odpovědí a mohli zaškrtnout odpověď a), b), nebo c). Nejlepší znalosti loga dosáhla u 

respondentů firma Třinecké železárny a. s., kterou označilo správně 108 osob, což je 90 % 

dotázaných. Respondenti s tímhle typem otázky neměli větší problémy a vesměs odpovídali 

správně. Pouze 7 lidí přiřadilo loga ke špatným firmám, což vyjadřuje 5,83 % z celku. Ženy 

znaly nejvíce logo firem Vítkovice Machinery Group a Třineckých železáren a. s., kterou 

shodně označilo 57 žen, což je 89,06 %. Muži znali nejvíce logo Třineckých železáren a. s., 

které označilo 51 mužů, což vyjadřuje 91,07 %. 
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Obr. 4. 5 Přiřazení loga ke správným firmám respondenty 

 

4.6 Víte, na které oblasti se soustředí firma Vítkovice Machinery Group? 

 

   U tohoto typu otázky měli respondenti na výběr ze čtyř možných odpovědí, s tím že 

mohli zvolit všechny možné odpovědi (tzn., že respondenti mohli zakroužkovat i všechny 

možnosti). Správnou odpovědí bylo, že se firma zaměřuje na (Green Technology a bioplyn, 

Ocel a ocelové výrobky, Zalomené hřídele, Tlusté plechy). Vyfiltroval jsem pouze ty 

respondenty, kteří zvolili jednu správnou odpověď od všech zbylých možností, což bylo 47 

respondentů a to je 39,17 % osob. Sedmdesát tři dotázaných, což je 60,83 % odpovědělo 

špatně. Pro respondenty to zřejmě nebyla jednoduchá otázka, jelikož 29 z nich nevědělo, na 

které oblasti výroby se firma Vítkovice Machinery Group zaměřuje, což je procentuálně  

24,17 % respondentů z celkového počtu odpověděvších osob a zvolilo možnost (Nevím). 

Zbylé špatné odpovědi, které respondenti označili, si nejčastěji pletli s dalšími společnostmi, 

které se zaměřují na daný typ výroby. Ženy u tohohle typu otázky překvapivě nejvíce 

využívaly záchrannou odpověď (Nevím), kterou zvolilo 21 dotázaných, což vyjadřuje 

32,81 % žen. Může to být způsobeno tím, že ženy se tolik neorientují v průmyslových 

firmách. Celkově 46 žen, což vyjadřuje 71,87 %, odpovědělo špatně. Správnou možnost 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Vítkovice

Machinery

Group

Třinecké

železárny a. s.

ArcelorMittal

Ostrava a. s.

P
ro

ce
n

ta
 

Dokázali byste přiřadit dané loga ke správným 

firmám? 

a)

b)

c)



35 

 

zvolilo 18 žen, což je 28,13 %. Mužů odpovědělo správně na tenhle typ otázky 27, což je 

48,21 %. Špatnou variantu zvolilo 29 mužů, což je 51,79 %. 

 

 

Obr. 4. 6 Produkty, které vyrábí firma Vítkovice Machinery Group dle respondentů 

 

4.7 Víte, na které oblasti se soustředí firma Třinecké železárny a. s. 

 

   Zde také platilo, že respondenti mohli zvolit všechny možné odpovědi. Správnou 

odpovědí bylo, že se firma zaměřuje na (Kolejnice, Válcovaný drát, Tyčovou ocel, Bezešvé 

trubky). Vyfiltroval jsem opět pouze ty respondenty, kteří zvolili jednu správnou odpověď od 

všech zbylých možností, tu zvolilo 61 osob, což je 50,83 % odpovědivších osob. Padesát 

devět dotázaných, což je 49,17 % odpovědělo špatně. Na druhém místě se znovu umístila 

možnost (Nevím), kterou zvolilo 23 lidí, což vyjadřuje 19,17 % osob. Zbylé špatné odpovědi, 

které respondenti označili, si nejčastěji zaměňovali s dalšími společnostmi, které se zaměřují 

na daný typ výroby. Ženy si s touhle otázkou poradily lépe než s předešlou, když 29 

dotázaných, což je 45,31 % odpovědělo správně. Zbylých 35 odpovědí bylo nesprávných, což 

je 54,69 % odpovědí. Muži se vesměs u téhle otázky nemýlili a 33 jich zvolilo správné řešení, 

což je 58,93 %. Poprvé tak bylo více správných odpovědí, než těch špatných. Špatnou 

možnost zvolilo 23 mužů, což je 41,07 %. 
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Obr. 4. 7 Produkty, které vyrábí firma Třinecké železárny a. s. dle respondentů 

 

4.8 Víte, na které oblasti se soustředí firma ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 

   I u tohoto typu otázky mohli respondenti zvolit všechny možné odpovědi. Správnou 

odpovědí bylo, že se firma zaměřuje na (Koks a koksárenské výrobky, Důlní výstuže, Surové 

železo, Silniční svodidla). Vyfiltroval jsem znova pouze ty respondenty, kteří zvolili jednu 

správnou odpověď od všech zbylých možností, tu označilo 50 respondentů, což odpovídá 

41,66 % osob. 70 dotázaných, což je 58,34 % odpovědělo špatně. Druhé místo patřilo opět 

možnosti (Nevím), kterou zvolilo 24 respondentů, což je 20% odpovědivších osob. Zbylé 

špatné odpovědi, které respondenti označili, si nejčastěji zaměňovali s dalšími společnostmi, 

které se zaměřují na daný typ výroby. U téhle otázky si ženy také nebyli moc jistí, jelikož 

všechny odpovědi jsou zde téměř rovnocenně rozloženy mezi všechny možnosti. Správnou 

variantu zvolilo 18 žen, což je 28,13 %. Špatnou odpověď zvolilo 46 žen, což vyjadřuje  

71,87 % dotázaných žen. Mužů odpovědělo správně 28, což je přesně polovina 50 %. Špatně 

jich odpovědělo také 28, což vyjadřuje 50 % odpovědí. 
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Obr. 4. 8 Produkty, které vyrábí firma ArcelorMittal Ostrava a. s. dle respondentů 

 

4.9 Ohodnoťte následující logo pomocí daných charakteristik 

 

   Hodnocení vlastností loga všech tří firem bylo zaměřeno na novost, modernost, tradici 

a kvalitu. Respondenti měli na výběr z možností: „výborná, dobrá, neutrální, uspokojivá a 

neuspokojivá“, kde („výborná“ znamenala, že charakteristika zcela vystihuje logo a 

„neuspokojivá“ znamenala, že charakteristika vůbec nevystihuje logo). Odpovědi závisely 

zcela na respondentech, jak vnímají daný typ loga podle zadaných charakteristik.  

 

U společnosti Vítkovice Machinery Group respondenty zaujala tradice daného loga, 

kterou ohodnotilo známkou „výborná“ 35 osob, což je 29,17 % dotázaných. Ohodnotili jej 

také jako kvalitní logo, což učinilo 50 respondentů a to je 41,67 %. Devatenáct žen ohodnotilo 

dané logo z pohledu tradice známkou „výborná“, což vyjadřuje 29,69 %. Jako kvalitní, zvolilo 

ohodnotit dané logo známkou „dobrá“ 30 žen, což je 46,88 %. Muži také považovali dané 

logo za tradiční a známkou „výborná“ jej označilo 24 mužů, což je 42,86 %. Dobrou kvalitu 

danému logu přisoudilo 22 mužů, což vyjadřuje 39,29 %. 
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Obr. 4. 9 Hodnocení loga firmy Vítkovice Machinery Group podle respondentů 

 

Na firmě Třinecké železárny a. s., nejvíce respondenty zaujala tradice, kterou známkou 

„dobrá“ ohodnotilo 45 respondentů, což je 37,50 %. Naopak nejméně je zaujala novost, což 

značí, že by se firma měla zaměřit na rebranding loga. Novost označilo jako „uspokojivou“ 30 

respondentů, což je 25 % dotázaných. Dvacet žen určilo dobrou tradici tomuto logu, což je 

31,25 %. Jako neuspokojivé z pohledu modernosti, zvolilo ohodnotit logo 15 žen, což je 

23,44 %. Dané logo označilo z pohledu tradice známkou „výborná“ 21 mužů, což je 37,50 %. 

Naopak mužům nepřijde logo jako moderní, známkou „neuspokojivá“ jej označilo 16 mužů, 

což je 28,57 %.  
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Obr. 4. 10 Hodnocení loga firmy Třinecké železárny a. s. podle respondentů 

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. dopadla ze všech tří podniků nejlépe, co se týká 

novosti a modernosti svého loga. Známkou „výborná“ z pohledu novosti, jej označilo 44 

respondentů, což je 36,67 % dotázaných. Respondenti si také mysleli, že dané logo je 

moderní, známkou „výborná“ jej označilo 43 osob, což je 35,83%. Dané logo označilo 

z pohledu novosti 31 žen jako „výborné“, což značí 48,44 %. Jako moderní logo se jeví 26 

ženám, což je 40,63 %, které jej označily známkou „výborná“. Muži také ocenili novost loga 

a 17 jich ohodnotilo dané logo známku „výborná“, což je 30,36 %. Jako moderně vypadající 

logo se zamlouvalo 19 mužům, což je 33,93 %. 
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Obr. 4. 11 Hodnocení loga firmy ArcelorMittal Ostrava a. s. podle respondentů 
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na logo a obchodní značku, účel jejich 

zavádění, analyzování možnosti ochrany značky a zhodnocení možnosti užití obchodních 

značek v praxi. Nejprve bylo nutné si prostudovat veškerou literaturu, která se zabývá logem 

nebo značkou a získat z ní teoretické poznatky. Jako literatura posloužily jak české, tak i 

zahraniční publikace a také byly použity internetové zdroje. Pojmy značka a logo spolu 

souvisí, ale obojí jsou interpretovány jiným způsobem. Logo je pouze součástí značky, která 

vypovídá o firmě mnohem více. Logo může mít jakoukoliv barvu, slogan nebo vzhled, může 

být hezké i škaredé, originální i neoriginální, ale bez značky nemá svou vypovídající hodnotu. 

 

První část práce se zaobírá vysvětlením pojmů co je to značka obecně a následně co to 

znamená obchodní značka. Dále je zaměřena na funkci značky, která je důležitým faktorem 

jak pro spotřebitele, tak i pro výrobce. Jednotlivé funkce se navzájem prolínají a doplňují. 

Další faktor, který souvisí s obchodní značkou je řízení značky, kde je zvolena strategie, která 

provází značku celým svým životním cyklem. Nejdůležitější je zde identifikace, positioning a 

hodnota značky. Pro účel zavádění značky se využívá jedna ze dvou metod a to metoda 

kritických epizod nebo metoda „pěti proč“. K budování značky je použit model CBBE. 

Oceňování značek je založené na hodnocení značek spotřebitelem. 

 

Druhá část práce je zaměřena na ochranu značky, kterou lze nejlépe ochránit 

ochrannou známkou. Ochranné známky definuje zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 

známkách, přihlášení ochranné známky se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví. Doba 

platnosti ochranné známky je vždy 10 let ode dne podání přihlášky. Existují také důvody, 

které vedou k odmítnutí ochrany známky. 

 

Třetí část práce popisuje charakteristiku loga, firemního stylu a ztotožnění loga s 

marketingovou koncepcí firmy. Na otázku, proč vlastně zavádět nové logo, je zde jasná 

odpověď. Firma se tím odlišuje od konkurence. Logo můžeme rozdělit do tří základních 

skupin, které se zabývají popisnými, sugestivními a abstraktními tvary. Při tvorbě nového 

loga je důležité, aby se zákazník s logem dokonale ztotožnil. V poslední části této kapitoly 

jsou vysvětleny pojmy rebranding a repositioning a několik jejich příkladů použití. 
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Poslední čtvrtá část práce je zaměřena na vnímání obchodních značek a log v praxi. 

Vytvořil jsem dotazník, kterého se zúčastnilo 120 osob, obsahoval 12 otázek a zaměřoval se 

především na vnímání loga tří největších průmyslových firem působících na Ostravsku a to na 

Vítkovice Machinery Group, Třinecké železárny a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s. Největší 

problémy měli respondenti s otázkami týkajícími se oblasti výroby, na které se daná firma 

soustředí. Zde hodně využívali záchrannou odpověď nevím. 

 

Téma bakalářské práce mi ukázalo nový pohled na tuto problematiku. Značky a jejich 

loga jsou dnes hojně využívanou marketingovou propagací firem na trhu. Kvalitní obchodní 

značka, logo a celková koncepce firmy, musí být ve vzájemném souladu. Jedině tak může být 

daný podnik ještě více prosperujícím na trhu konkurence. 
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Seznam zkratek 

 

®  symbol registrované ochranné známky 

%  procento 

aj.  a jiné 

AMA  Americká marketingová asociace 

apod.  a podobně 

a. s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

B2B  Business-to-business 

BMW  Bayerische Motoren Werke 

CBBE  customer-based brand eqvity 

CI  corporate identity 

com  commercial 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

ČSA  České aerolinie 

ČT  Česká televize 

DCF  Discounted cash flow 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

IBM  International Business Machines Corporation 

IT  informační technologie 

KFC  Kentucky Fried Chicken 

mld.  miliarda 

např.  například 

NPV  Net present value 

obr.  obrázek 

PC  personal computer  

sb.  sbírky 

tj.  to jest 

tzv.  takzvaný 

Vodafone voice-data-phone 

vs  versus  

VW  Volkswagen 

web  World Wide Web 

ŽDB  Železárny, drátovny Bohumín  



47 

 

Seznam obrázků 

 

Obr. 1. 1 Role značky, zpracováno podle [10] ………………………………………………...5 

Obr. 1. 2 Měření hodnoty značky z pohledu zákazníka, zpracováno podle [10] ……………...7 

Obr. 1. 3 Pyramida hodnoty značky vycházející z pohledu zákazníka (CBBE), zpracováno 

podle [10] ……………………………………………………………………………………...9 

Obr. 3. 1 Logo jako součást značky, zpracováno podle [14] ………………………………...18 

Obr. 3. 2 Logo Mattoni, zpracováno podle [16] ……………………………………………..21 

Obr. 3. 3 Logo Nike, zpracováno podle [17] ………………………………………………...20 

Obr. 3. 4 Současné a původní loga mobilních operátorů, zpracováno podle [26, 27, 28, 29]..23 

Obr. 3. 5 Logo ČT, zpracováno podle [31] …………………………………………………..24 

Obr. 3. 6 Vývoj loga KFC, zpracováno podle [30] …………………………………………..24 

Obr. 4. 1 Pohlaví respondentů ………………………………………………………………..30 

Obr. 4. 2 Věk respondentů …………………………………………………………………...31 

Obr. 4. 3 Vzdělání respondentů ……………………………………………………………...31 

Obr. 4. 4 Znalost průmyslových firem působících na Ostravsku podle respondentů ………..33 

Obr. 4. 5 Přiřazení loga ke správným firmám respondenty ………………………………….34 

Obr. 4. 6 Produkty, které vyrábí firma Vítkovice Machinery Group dle respondentů ………35 

Obr. 4. 7 Produkty, které vyrábí firma Třinecké železárny a. s. dle respondentů …………...36 

Obr. 4. 8 Produkty, které vyrábí firma ArcelorMittal Ostrava a. s. dle respondentů ………..37 

Obr. 4. 9 Hodnocení loga firmy Vítkovice Machinery Group podle respondentů …………..38 

Obr. 4. 10 Hodnocení loga firmy Třinecké železárny a. s. podle respondentů ……………...39 

Obr. 4. 11 Hodnocení loga firmy ArcelorMittal Ostrava a. s. podle respondentů …………..40 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Dotazník ...........................................................................................................48 



48 

 

Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 
Dobrý den, 

jsem studentem 3. ročníku oboru Ekonomika a management na Fakultě Metalurgie a 

materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava. Rád bych Vás požádal o vyplnění 

následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování mé bakalářské práce. 

Ujišťuji Vás, že všechny údaje jsou anonymní a nebudou nijak zneužity.  

Děkuji Vám za Váš čas. 

            Radek Štekl 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

        Muž 

        Žena 

 

2. Jaký je Váš věk? 

        Do 20 let 

        21-45 let 

        46-65 let 

        66 let a více 

 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

        Základní 

        Vyučen/a 

        SŠ s maturitou 

        Vyšší odborné 

        Vysokoškolské 

 

4. Jakou významnou průmyslovou firmu působící na Ostravsku znáte? 

Vyjmenujte co nejvíce 

___________________________________________________________________________ 
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5. Dokázali byste přiřadit dané loga ke správným firmám? 

Přiřaďte u otázky číslo 6 

   

a)                                 b)                                               c)        

 

6. Dokázali byste přiřadit dané loga ke správným firmám? 

        a)      b)      c) 

Vítkovice Machinery Group    

Třinecké železárny a. s.    

ArcelorMittal a. s.    

 

7. Víte, na které oblasti se soustředí firma Vítkovice Machinery Group? 

Označte křížkem všechny možné odpovědi 

        Green Technology a bioplyn, Ocel a ocelové výrobky, Zalomené hřídele, Tlusté plechy 

        Koks a koksárenské výrobky, Důlní výztuže, Surové železo, Silniční svodidla 

        Kolejnice, Válcovaný drát, Tyčová ocel, Bezešvé trubky 

        Nevím 

 

8. Víte, na které oblasti se soustředí firma Třinecké železárny a. s.? 

Označte křížkem všechny možné odpovědi 

        Green Technology a bioplyn, Ocel a ocelové výrobky, Zalomené hřídele, Tlusté plechy 

        Koks a koksárenské výrobky, Důlní výztuže, Surové železo, Silniční svodidla 

        Kolejnice, Válcovaný drát, Tyčová ocel, Bezešvé trubky 

        Nevím 

 

9. Víte, na které oblasti se soustředí firma ArcelorMittal Ostrava a. s.? 

Označte křížkem všechny možné odpovědi 

        Green Technology a bioplyn, Ocel a ocelové výrobky, Zalomené hřídele, Tlusté plechy 

        Koks a koksárenské výrobky, Důlní výztuže, Surové železo, Silniční svodidla 

        Kolejnice, Válcovaný drát, Tyčová ocel, Bezešvé trubky 

        Nevím 
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10. Ohodnoťte následující logo pomocí daných charakteristik, kde: 

„Výborná“ znamená, že charakteristika zcela vystihuje logo a „Neuspokojivá“ znamená, že 

charakteristika vůbec nevystihuje logo 

 

        Výborná           Dobrá          Neutrální         Uspokojivá     Neuspokojivá 

Novosti      

Modernosti      

Tradice      

Kvality      

 

11. Ohodnoťte následující logo pomocí daných charakteristik, kde: 

„Výborná“ znamená, že charakteristika zcela vystihuje logo a „Neuspokojivá“ znamená, že 

charakteristika vůbec nevystihuje logo 

 

      Výborná           Dobrá          Neutrální         Uspokojivá     Neuspokojivá 

Novosti      

Modernosti      

Tradice      

Kvality      
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12. Ohodnoťte následující logo pomocí daných charakteristik, kde: 

„Výborná“ znamená, že charakteristika zcela vystihuje logo a „Neuspokojivá“ znamená, že 

charakteristika vůbec nevystihuje logo 

 

      Výborná           Dobrá          Neutrální         Uspokojivá     Neuspokojivá 

Novosti      

Modernosti      

Tradice      

Kvality      

 

Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný k vyplnění tohoto dotazníku. 

     

     

     

     


