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Úvod 

Nadvýroba a hyperkonkurence se staly takřka synonymy pro dnešní moderní společnost. 

Odpovědí na otázku, jak konkurovat jinak než prostřednictvím snižování cen což v důsledků 

znamená nižší zisk, je marketing. Marketing je uměním a vědou o tom, jak vybírat cílové trhy 

a jak si prostřednictvím vytváření, komunikování a dodávání mimořádné hodnoty získat  

a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy (8 s. 12). Úloha marketingu je v dnešní době stále 

důležitější a tato skutečnost dala také vzniku katedry marketingu a obchodu. 

Již od samotných počátků vývoje marketingu byla značka vždy důležitá. Trvalé a dlouhodobé 

investování do značky a její image vedlo ke vzniku známých značek, které přežily bouře 

vyvolané změnami marketingového prostředí a staly se tak účinnými zbraněmi marketingové 

strategie a výkonným motorem na cestě k dlouhodobé ziskovosti. Corporate Identity  

je nástrojem k vybudování image subjektu – značky v širším slova smyslu. A díky svému 

vizuálnímu projevu je Corporate Design nejviditelnější složkou budování image. 

Osobně přikládám oblasti Corporate Identity a konkrétně Corporate Design poměrně velký 

význam. Systém vizuální prezentace dokáže podobně jako vzhled u lidí vytvářet první dojem. 

Nezbytným předpokladem je naprostý soulad toho, co o sobě subjekt říká a toho, jak vypadá. 

V obecnější rovině to také názorně vyjádřil Stanislav Bernard, spolumajitel a generální ředitel 

Rodinného pivovaru Bernard, a. s. slovy: „Slupka a obsah musí být stejné.“ V současnosti 

jsou aktivity v oblasti budování Corporate Identity ve veřejném sektoru nejvíce patrné u krajů 

a měst. Jmenovitě si například hlavní město Praha vytvořilo svou značku a jednotný vizuální 

styl a stejně tak i řada dalších měst i krajů. 

V současné době katedra marketingu a obchodu pociťuje nedostatky v oblasti své vizuální 

prezentace. Hlavní problém spočívá ve vnímání současného vizuálního stylu jako 

nevyhovujícího potřebám katedry a neschopnosti se s ním ztotožnit. Tento problém dále 

doprovází nesoulad mezi teorií, kterou přednáší svým posluchačům a způsobem, kterým tuto 

záležitost uplatňuje v praxi. Namísto, aby vystupovala jako názorný příklad, je tomu spíše 

naopak. Dalším důvodem ke změně je uvedení nového produktu na trh. Akreditací studijního 

oboru Marketing and Business v anglickém jazyce se katedře otevírají možnosti vstupu  

na nové zahraniční trhy, s čímž také souvisí prezentace produktu a oslovení potencionálních 

zákazníků. Cílem této práce je tedy navrhnout konkrétní řešení nového jednotného vizuálního 

stylu katedry marketingu a obchodu. 
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1 Charakteristika katedry marketingu a obchodu 

Katedra marketingu a obchodu vnikla v roce 1991 jako důsledek zvýšené pozornosti praxe  

na oblast marketingu. V roce 1994 jako první v České republice akreditovala magisterský 

obor marketing a obchod a od roku 1994 tento obor úspěšně absolvovalo 1 574 studentů. 

Letos se katedře podařilo akreditovat studijní obor Marketing and Business v anglickém 

jazyce. Poměrně stabilní a nadšený tým pedagogů v současnosti tvoří 15 interních pracovníků, 

5 externích a 9 doktorandů. 

1.1.1 Poslání a cíle katedry 

Posláním katedry marketingu a obchodu je výchova marketérů a obchodníků pro oblast 

spotřebních a průmyslových výrobků a trhu služeb. Cílem katedry je kvalitativní růst, rozvoj 

nejen teoretických předmětů, ale i provázanost výuky s praxí, dobrá komunikace se studenty  

a spolupráce s podnikatelskými subjekty. 

1.1.2 Produkt katedry 

Katedra marketingu a obchodu zajišťuje výuku specializovaných předmětů studijního oboru 

marketing a obchod v rámci studijního programu ekonomika a management v bakalářském, 

navazujícím magisterském a doktorském stupni studia. Nově akreditovala tento obor od 

akademického roku 2008/2009 také v anglickém jazyce pod názvem Marketing and Business. 

Co se týče výuky jsou některé látky přednášeny přímo osobami, jež se této problematice 

věnují v praxi. Například jde o předmět marketingové aplikace, kde jsou jednotlivé oblasti 

(marketing v pojišťovnictví, marketing v poště atd.) přednášeny přímo odborníky z praxe. 

Nad rámec výuky katedra nabízí svým studentům a členům katedry navíc další aktivity. 

Několikrát do roka se pořádají exkurze do podniků, kde mají studenti i členové katedry 

možnost vidět řešení v praxi. Pro upevnění vztahů mezi studenty a pedagogy se každoročně 

pořádá již tradiční výstup na Lysou horu, filmové představení, absolventský ples a další. 

1.1.3 Vizuální styl VŠB-TUO a katedry marketingu a obchodu 

Vizuální styl VŠB-TUO je jednoduchý a technicky založený. Ze znaku univerzity a fakult  

je navíc patrna tradice. Znak univerzity obsahuje symbol otevřené knihy a univerzitní barvou 

je barva zelená. Znaky jednotlivých fakult vychází ze znaku univerzity, přičemž dochází 

k barevnému odlišení, změně textové části a grafických prvků symbolizujících danou fakultu. 
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Symbolem Ekonomické fakulty je sova a modrá barva. Katedra marketingu a obchodu užívá 

vizuální styl a znak Ekonomické fakulty s dodatek určujícím, že se jedná o katedru 

marketingu a obchodu. 

Co se týče řešení otázky vizuálního stylu na úrovni jednotlivých fakult a hlavně pak na úrovni 

kateder, vzhledem k tomu, že tyto subjekty tvoří univerzitu jako jeden celek, bych situaci 

popsala jako dosti nejednotnou a chaotickou. U většiny kateder dochází k tvorbě svého 

vlastního vizuálního stylu a značek (viz Příloha 1, obr. 8–31). 

Fakulta stavební používá vedle znaku také své logo (viz příloha 1, obr. 8). Toto logo bylo 

vytvořeno v době, kdy se ještě užívaly původní znaky (viz Příloha 1, obr. 1). Vzniklo 

z praktických a ekonomických důvodů. V určitých případech je zapotřebí černobílé  

či jednobarevné varianty loga a tehdejší znak FAST v tomto provedení nebyl dostatečně 

efektní. Také náklady na jednobarevný tisk jsou nižší než u tisku více barevného. Fakulta logo 

používá již řadu let a postupem času se stalo symbolem fakulty stejně jako její znak. Oficiální 

znak je pak používán při oficiálním styku a slavnostnějších příležitostech a logo pak v méně 

formálnějších situacích. 

Fakulta elektroniky a informatiky používá svůj znak, avšak si vytvořila svůj osobitý vizuální 

styl (viz Příloha 1, obr. 14 a 16). FEI zakomponovala do vizuálního stylu její fakultní znak, 

který zachovává kontinuitu na VŠB-TUO a přitom využívá grafických prvků a barev, které 

reflektují oblast jejího zaměření a vytváří dojem moderní instituce. FEI se navíc nachází 

v budově, kde sídlí řada dalších fakult. Vizuální styl a způsob, kterým je aplikován usnadňuje 

vizuální komunikaci a orientaci. Principy vizuálního stylu FEI jsou kodifikovány v grafickém 

manuálu, který je dostupný na internetových stránkách fakulty. Důvod, který vedl k tvorbě 

jednotného vizuálního stylu FEI vychází z její politiky jakosti (7). Student nebo jakýkoliv jiný 

partner FEI je chápán jako její klient a fakulta se tedy k němu chová jako každá společnost, 

které na jejich klientech záleží. 

Katedra telekomunikační techniky působící na FEI, má taktéž svůj vlastní vizuální styl  

a značku (viz Příloha 1, obr. 17), kterou vytvořil v rámci soutěže jeden ze studentů. Značku 

katedra používá na svých www stránkách, hlavičce dopisního papíru a jiných interních 

záležitostech. Ukázky jednotlivých materiálu však nemohly být poskytnuty. 

Katedra elektroniky působící také na FEI, má rovněž svou vlastní značku a vizuální styl 

(ukázky viz Příloha 1, obr. 18–19). Pokud jde o záležitosti týkající se pouze katedry jako 
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takové, je používána značka a vizuální styl katedry. V případech kdy katedra vystupuje jako 

součást FEI či se jedná o prezentaci FEI, je používán vizuální styl fakulty. Například studenti 

obhajující své bakalářské či diplomové práce musí při tvorbě prezentace používat šablonu 

powerpointové prezentace ve vizuálním stylu FEI (viz Příloha 1, obr. 14). V situacích, kdy 

se katedra prezentuje jako součást VŠB-TUO, je používán vizuální styl univerzity. Důvod, 

který vedl k vytvoření značky katedry elektroniky byl prostý. Stejně jako ostatní katedry FEI 

si chtěla vytvořit svou značku. 

Na Hornicko-geologické fakultě působí institut fyziky, který si stejně jako další katedry 

vytvořil svou značku. Ta se objevuje v různých elektronických i písemných materiálech –  

v hlavičkovém papíře, na štítcích na dveřích kanceláří, brožuře institutu apod. (viz Příloha 1, 

obr. 20–25). Dozvěděla jsem se však, že instituty Hornicko-geologické fakulty v dohledné 

době již nebudou moci své značky používat z důvodu chystaného nařízení jednotného 

vizuálního stylu. 

Katedra marketingu a obchodu si také již v minulosti vytvořila své logo, jak je patrno 

z ukázky tehdejší vizitky v Příloze 2, obr. 1, které však zřejmě nebylo hlouběji přijato. 

Ukázky současné vizuální prezentace katedry naleznete v Příloze 2. 

Úpravu znaku VŠB-TUO na jeho nynější podobu a sjednocení znaků fakult považuji za velký 

posun ku předu, stejně tak vytvoření univerzitních a fakultních www stránek v jednotném 

vizuálním stylu. Je zde však poměrně velká tendence především pak na úrovni jednotlivých 

kateder vytvářet si své značky a vizuální styl, který odráží náplň jejich činností. Individuální 

vizuální prezentace na jednu stranu usnadňuje orientaci v tak složitém heterogenním systému 

jako je VŠB-TUO, na druhé straně pak z pohledu na univerzitu jako na jeden subjekt tyto 

aktivity spíše rozmělňují identitu univerzity. Jednotlivé katedry či fakulty přistoupili k tvorbě 

svého vizuálního stylu z různých důvodů, je tedy těžké říci, zda tyto aktivity zapříčil  

konkrétní problém či jestliže této problematice není přisuzována patřičná důležitost. 

Na internetových stránkách VŠB-TUO se nachází odkaz na manuál vizuálního stylu VŠB-

TUO, příslušná stránka je však v přípravě. Za jakési selhání považuji, že jestliže existuje 

grafický manuál a jsou nastaveny principy jednotného vizuálního stylu, proč nejsou 

dodržovány. Domnívám se, že fakulty a katedry nemají k dispozici tyto manuály a tudíž 

dochází k nedodržení jednotné typografie, tónů barev a systému práce s grafickými prvky. 
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1.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se vztahuje na oblast vizuální prezentace katedry marketingu a obchodu. 

Časový horizont, pro který je prognóza provedena, zahrnuje období do implementace nového 

vizuálního stylu katedry. Analýza je zpracována na základě poměrně dobře dostupných 

informací, nezbytných pro stanovení prognózy. Hodnocení jednotlivých faktorů provedl 

pouze jeden člověk, je tedy spíše subjektivní. Tabulky s hodnocením jednotlivých faktorů  

a matice naleznete v Příloze 3. Provedení SWOT analýzy včetně formy tabulek a matic je 

inspirováno pojetím dané problematiky v publikaci (6). 

Tab. 1.1 Výsledek SWOT analýzy 
Typy faktorů Obsah 

faktorů Příznivé Nepříznivé 
Vnitřní Silné stránky 

1. Intenzita vizuální komunikace 
8. Kompatibilita vizuálního stylu katedry 
s vizuálním stylem fakulty a univerzity 
10. Umístění katedry 

Slabé stránky 
2. Schopnost značky reflektovat filozofii 
katedry 
3. Vztah značky k produktu 
4. Funkční hledisko značky 
5. Estetické hledisko značky 
6. Kvalita vizuálního stylu 
7. Jednotnost vizuálního stylu 
9. Úroveň aplikací vizuálního stylu 

Vnější Příležitosti 
1. Vstup na nové trhy 
2. Vytvoření nového vizuálního stylu katedry 
3. Posílení identity katedry 
4. Zlepšení image katedry 

Hrozby 
1. Slabá identita katedry 
2. Špatná image 
3. Nízká konkurenceschopnost 
4. Ztráta potencionálních zákazníků 

 

Katedra marketingu a obchodu používá znak Ekonomické fakulty. Tento znak velmi slabě 

reflektuje filosofii  a cíle katedry (viz kapitola 1.1.1). Totéž se dá říci o vztahu značky 

k produktu . Katedra nabízí vzdělání v oblasti marketingu a obchodu – moderní, kreativní, 

stále se rozvíjející vědní disciplíny. Z funkčního hlediska bych znaku vytkla především 

jednu zásadní věc, a to že při zmenšení na 1 cm se textová část stává nečitelnou. Na druhou 

stranu je nynější znak proveditelný v černobílé variantě. Jako průměrný hodnotím znak  

i z estetického hlediska. Co se týče kvality vizuálního stylu, vlastní materiály katedry 

(plakáty na pořádané akce atd.) jsou poměrně na nízké úrovni. O Jednotnosti vizuálního 

stylu u materiálů katedry pro své vlastní potřeby se v podstatě nedá hovořit. Jelikož se katedra 

v oficiálním styku prezentuje vizuálním stylem a znakem EkF, za silnou stránku považuji,  

že vizuální styl Ekonomické fakulty koresponduje s vizuálním stylem univerzity. Tento 

fakt, by však v případě vytvoření nového vizuálního stylu katedry zanikl. Pokud jde o úroveň 

aplikací vizuálního stylu, je zde opět prostor pro zlepšení po stránce grafické. 
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Vizuální styl není zásadně důležitý pro fungování katedry jako takové, proto nedostatky 

stávajícího vizuálního stylu nejsou ani spojeny se zvláště závažnými hrozbami. Jednou z nich 

však může být nízká konkurenceschopnost co se týče kvality vizuální komunikace, dále pak 

slabá identita, špatná image, což může hypoteticky znamenat, ztrátu potencionálních 

zákazníků či talentovanějších jedinců, kteří dají přednost konkurenci. Tyto hrozby však 

nepůsobí v takové míře, aby mohly ohrozit samotnou existenci katedry. 

S novým produktem, studijním oborem Marketing and Business, se katedře otevírají možnosti 

vstupu na nové zahraniční trhy  a příliv finančních prostředků z poplatků za studium. 

Úspěšnost bude záviset na tom, zda se katedře podaří naplnit kapacity studentů. V tomto 

ohledu je zapotřebí informovat potencionální zákazníky a představit produkt přitažlivým  

a zapamatovatelným způsobem, aby byl vzbuzen zájem a vytvořena poptávka po produktu. 

V tomto okamžiku se katedře marketingu a obchodu naskytla příležitost, jelikož jako 

studentka tohoto oboru a absolventka Střední umělecké školy v Ostravě, oboru propagační 

výtvarnictví – propagační grafika s určitými zkušenostmi (jeden rok na pozici grafika 

v marketingové a komunikační agentuře a práce na dalších projektech) mohu vytvořit návrh 

nového jednotného vizuálního stylu katedry za nesrovnatelně výhodnějších finančních 

podmínek než reklamní agentura. S realizací nového vizuálního stylu pak souvisí další 

příležitosti, které by se katedře tímto naskytly – posílení identity katedry, zlepšení její 

image, upevnění vztahu se studenty a případně další. Nový vizuální styl by mohl rovněž 

pomoci k dosažení úspěchu při vstupu na nové trhy se studijním oborem Marketing and 

Business. 

Silné stránky, které by mohly sehrát roli při realizaci nového vizuálního stylu a s ním 

spojených dalších příležitostí je intenzita vizuální komunikace (prezentace přednášek, 

studijní materiály, informační nástěnky apod.), což by mohlo pomoci poměrně rychle dostat 

nový vizuální styl do povědomí jednotlivých subjektů. Stejný efekt by mělo strategické 

umístění katedry. Těmito místy totiž projde téměř každý člověk pohybující se v prostorách 

Ekonomické fakulty. 

1.2 Analýza konkurence v rámci Ekonomické fakulty 

Na Ekonomické fakultě působí celkem 15 kateder. Všechny představují konkurenci – 

substituty v oblasti ekonomického vzdělání. Studenti bakalářského studijního programu 
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Ekonomika a management si volí v prvním ročníku studia studijní obor. Na výběr mají 

celkem ze 4 oborů. Vedle marketingu a obchodu jsou to: Ekonomika podniku, Management 

a Účetnictví a daně. Tyto 3 katedry zajišťujících výuku jmenovaných oborů tvoří řekněme 

nejvýznamnější konkurenty katedry marketingu a obchodu v rámci Ekonomické fakulty. 

Oproti ostatním katedrám, katedra marketingu a obchodu uskutečňuje řadu akcí nad povinný 

rámec výuky jako např. absolventský ples, který pořádá jako jediná na Ekonomické fakultě, 

dále výstup na Lysou horu, exkurze do podniků apod. Marketing sám o sobě je navíc 

atraktivní vědní disciplína, jež se může jevit snadnější ve srovnání s obory jako je např. 

účetnictví a daně apod. 

Co se týče vizuální prezentace zmíněných tří kateder všechny se prezentují v souladu  

s vizuálním stylem Ekonomické fakulty. Neobjevila jsem žádné známky o výraznějších 

aktivitách v oblasti tvorby své vlastní značky a vizuálního stylu. Tento fakt či určité snahy 

v minulosti však nemohu s jistotou vyloučit. 

1.3 Analýza konkurence na trhu ČR a SR 

V ČR působí celkem 74 vysokých škol, z toho 26 veřejných, 2 státní a 46 soukromých VŠ 

(14). Na Slovensku se nachází celkem 33 vysokých škol, z toho 20 veřejných VŠ, 3 státní  

a 10 soukromých (13). V akademickém roce 2002/2003 na českých vysokých školách 

studovalo celkem 205 192 studentů, z toho 38 743 studentů studovalo ekonomii, což 

představuje necelých 20 % z celkového počtu vysokoškolských studentů (22). Ekonomie byla 

zároveň obor, který studovalo nejvíce studentů v uvedeném roce. 

Ekonomické vzdělání nabízí většina VŠ. Mimo to, znalosti z oblasti ekonomie mohou 

studenti získat i na VŠ s jiným zaměřením v rámci studijních oborů jako je např. management 

zdravotnických zařízení apod. Jedná se o studijní obory, jež počítají s uplatněním svých 

studentů na pozicích středního či vyšší managementu již v konkrétních oblastech zaměření. 

Domnívám se, že absolventi těchto oborů, mohou posléze nalézt uplatnění i v jiných 

oblastech. Proto tyto studijní obory mohou také představovat substituty v oblasti 

ekonomického vzdělání. 

Přímo obor marketing nabízí asi 5 veřejných vysokých škol v České republice. Katedry, které 

zajišťují výuku marketingových předmětů však působí na všech či na většině škol 
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nabízejících ekonomické vzdělání. Studenti mají tedy možnost získat odborné poznatky  

z oblasti marketingu i v rámci jiných studijních oborů. 

Dle hodnocení 16 vybraných fakult s ekonomickým zaměřením, které provedly Hospodářské 

noviny, se Ekonomická fakulta umístila na druhém místě (21). První místo obsadil Institut 

ekonomických studií Univerzity Karlovy. Hodnocenými faktory byly: vědecká činnost, 

poptávka po fakultě, studijní pobyty v zahraničí, profesní uplatnění absolventů a názory 

expertů. 

1.3.1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Ústav managementu, který zabezpečuje výuku i marketingových předmětů působí na Fakultě 

managementu a ekonomiky od roku 1992. Ústav tvoří 18 interních pracovníků, 10 externích  

a 9 doktorandů. Od akademického roku 2008/2009 ústav garantuje magisterský studijní 

program Ekonomika a management, obor Management a marketing v anglickém jazyce. 

Značku a vizuální styl univerzity navrhl MgA. Lumír Kajnar v roce 1999 (viz Příloha 4). 

UTB přikládá jednotnému vizuálnímu stylu velký význam, jak je zřejmé z úvodních kapitol 

grafického manuálu. 

Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace vysoké školy na veřejnosti, 

v očích studentů, zaměstnanců, před sponzory, ostatními vzdělávacími institucemi v tuzemsku 

i zahraničí, státní správou a místní samosprávou. Podoba vizuálního stylu zviditelňuje 

základní ideje univerzity, o něž se opírá. Vychází z vystupování a chování instituce navenek, 

podílí se na pracovní a studijní atmosféře uvnitř – spoluvytváří její identitu. Kvalitně 

zpracovaný vizuální styl a sepsaná pravidla jeho používání podporují image školy, 

demonstrují její jednotu a stabilitu a zvyšují povědomí o existenci univerzity a ve svém 

důsledku pomáhají utvářet věrohodný obraz o kvalitě nabízeného vzdělání. Jedná se o nástroj, 

který zvláště u veřejných organizací významně doplňuje marketingové a PR aktivity, slouží 

managementu jako řídící mechanizmus vnitropodnikové kultury... (12) 

UTB používá vedle značky také znak, který představuje slavnostnější variantu loga (viz 

Příloha 4, obr. 2). V dolní textové částí znaku je uvedeno motto univerzity, v českém 

překladu: „Vzdělávat a tvořit“. 

Grafický manuál přesně definuje principy jednotného vizuálního stylu univerzity a všechny 

její subjekty se jím prezentují. Je zde mimo jiné řešena hierarchie značek v návaznosti na 
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jednotlivé subjekty univerzity a řada aplikací jednotného vizuálního stylu. Grafický manuál 

UTB a propagační materiály jsou umístěny na univerzitních internetových stránkách, a dále 

jsou zde specifikovány všechny loga a symboly univerzity. 

1.3.2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

Ústav marketingu a obchodu působící na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně byl 

zřízen v roce 1997. Jeho založení vyvolala rostoucí poptávka po specializovaných znalostech 

manažerů, zejména z oblastí marketingu, marketingového výzkumu, obchodního podnikání  

a mezinárodního obchodu. Katedru tvoří 26 zaměstnanců a 2 externí pracovníci. 

Na MZLU v Brně působí útvar, označovaný jako vztahy s veřejností (Public Relations), který 

představuje systematickou, plánovitou činnost s cílem vytvořit identitu – image univerzity,  

a to prostřednictvím vizuálního stylu, vydáváním propagačních materiálů atd. (18). 

Nový jednotný vizuální styl MZLU v Brně vznikl na základě soutěže na vytvoření jednotného 

vizuálního stylu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Dne 5. prosince 2006 

byl za vítěze zvolen návrh pana Libora Jelínka (viz Příloha 5, obr. 1).  

Domnívám se, že se celý projekt nového jednotného vizuálního stylu MZLU v Brně nachází 

stále ve fázi implementace, jelikož www stránky jednotlivých fakult, narozdíl od 

internetových stránek univerzity, jsou stále v původním vizuálním stylu (viz Příloha 5, obr. 2–

7). Z těchto stránek lze také vidět systém původní vizuální prezentace, který působí navenek 

dosti chaoticky. Fakulty a ve většině případů i katedry mají své internetové stránky 

zpracovány ve svém vlastním vizuálním stylu. Ústav marketingu a obchodu si zvolil 

kombinaci oranžové a černé barvy (viz Příloha 5, obr. 3), narozdíl od Provozně ekonomické 

fakulty, která se vyznačuje modrou barevností. Svou značku si však nevytvořil. Vzhledem 

k cílům a záměrům MZLU v Brně však předpokládám, že v dohledné době by měly všechny 

subjekty univerzity přejít na nový jednotný vizuální styl. 

1.3.3 Vysoká škola ekonomická v Praze 

Katedra marketingu je součástí Fakulty podnikohospodářské a tvoří ji celkem 15 členů. 

Katedra se snaží ve výuce nabízených předmětů propojit teoretické poznatky s praxí. Tento cíl 

naplňuje jednak využitím řady osvědčených metod výuky (např. zpracování individuálních  

a týmových projektů, případové studie), a dále také přímou účastí firem ve výuce, nejčastěji 
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jde o přednášky externích expertů z praxe, supervize semestrálního studentského projektu, 

odborné školení a stáže. 

Co se týče vizuálního stylu internetové prezentace VŠE, jednotnost není dodržena ani  

na úrovni fakult a i některé internetové stránky kateder mají svůj vlastní vizuální styl, některé 

pak vycházejí z vizuálního stylu příslušné fakulty (viz Příloha 6). Co se týče značek 

jednotlivých subjektů, převládá kombinace loga VŠE a názvu fakulty či katedry. Katedra 

marketingu si vytvořila typografickou značku, bez použití loga VŠE, a zvolila barvy modrou  

a odstíny šedé, které doplňuje oranžová (viz Příloha 6, obr. 5). Co se týče vizuálního stylu 

jednotlivých subjektů jako takového, kvalita zpracování je na vyšší úrovni. 

1.3.4 Ekonomická univerzita v Bratislavě 

Katedra marketingu působící na Obchodní fakultě vznikla 1. 9. 1991. Katedru tvoří  

4 profesoři, 9 docentů, 19 odborných asistentů, 18 interních doktorandů a 47 externích 

pracovníků. Vedle své hlavní pedagogické a výzkumné činnosti se katedra zaměřuje na 

rozvíjení komplexních marketingových nástrojů ve všech činnostech, kde působí na trhu.  

Co se týče vizuálního stylu internetové prezentace, ten působí chaoticky (viz Příloha 7). 

Každá fakulta má svůj vlastní vizuální styl. Katedry, včetně katedry marketingu, se prezentují 

až na ojedinělé výjimky v rámci internetové prezentace příslušných fakult. Kvalita zpracování 

je na nižší úrovni oproti předchozím zmiňovaným. V této době EUBA zprovoznila své nové 

www stránky. Jedná se však pouze o centrální web univerzity nikoli jednotlivých fakult. 

1.4 Analýza konkurence na zahraničním trhu 

Při rozhodování o výběru zahraniční školy jsou posuzovány vedle samotné instituce, referencí 

a kvality vzdělání, kterou nabízí i další faktory. Především jde o konkrétní zemi, konkrétní 

město, kde se vysokoškolská instituce nachází, finanční podmínky, jazykové podmínky, volno 

časové aktivity apod. V tomto případě jde tedy především o vyzdvižení pozitivních aspektů  

a jejich prezentaci přitažlivou formou. 

Rovněž se domnívám, že zájemci o zahraniční studium nemají takový přístup k informacím  

a povědomí o zahraničních univerzitách jako domácí subjekty. Vlastní prezentace VŠ, 

především pak internetová a formou poskytnutých letáků a brožur hraje důležitou roli. Forma, 

kterou jsou tyto materiály zpracovány je hlavním zdrojem utváření prvních dojmů a pocitů 
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z instituce, které jsou často klíčové. Ukázky vizuálních prezentací vybraných univerzit 

působících v zahraničí s nabídkou ekonomického vzdělání naleznete v Příloze 8. 
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2 Teoretická východiska vizuálního stylu 

2.1 Corporate Identity 

Corporate Identity je souhrn všech jevů, které činí firmu unikátní a odlišují ji od jiných  

(11 s. 85). Corporate Identity je komplexní obraz subjektu – výsledek koordinovaného chování 

(9 s. 4). Cílem je vyjádřit svoji odlišnost, jedinečnost (4 s. 45). CI musí vycházet z poslání, 

vyjádření hlubších důvodů vzniku a existence subjektu (4 s. 46). Dá se říci, že jakýkoliv 

projev existence subjektu je součástí budování jeho vlastní identity – chování zaměstnanců, 

principy řízení, kvalita produktu, styl marketingové komunikace či úroveň vizuální prezentace 

– značky, firemních tiskovin, uniforem zaměstnanců apod. (9 s. 4). 

Corporate Identity není nástrojem marketingové komunikace. Naopak marketingová 

komunikace slouží jako jedna z možností naplňování Corporate Identity. Nicméně existují 

názory, které oblast CI včleňují do marketingové komunikace. Otázka Corporate Identity je 

příliš široká, než aby mohla podléhat taktickým cílům a potřebám marketingové komunikace. 

(9 s. 4) 

Corporate Identity lze charakterizovat jako souhrn čtyř vzájemně propojených subsystémů – 

Corporate Design, Corporate Communication, Corporate Culture a Product (11 s. 85, 9 

s. 5). Koordinovaným působením všech čtyř subsystémů subjekt buduje Corporate Identity – 

svou identitu. Veřejnost poté vnímá tento obraz a interpretuje si jej na základě svých 

informací, zkušeností, představ a postojů. Tento interpretovaný obraz nazýváme Corporate 

Image (9 s. 5). 

2.1.1 Corporate Design 

Corporate Design je souhrn především vizuálních, ale také textových, případně zvukových 

prvků, které jsou pro firmu typické a nezaměnitelné a které mají strategickou funkci (11 s. 85). 

Corporate Design je komplexní souhrn veškerých vizuálních výstupů, kterými se subjekt 

prezentuje (9 s. 7). První definice pojmu Corporate Design hovoří vedle vizuálních prvků také 

o textových a zvukových. Domnívám se, že text (např. slogan), případně také zvukové 

výstupy (např. reklamní znělka) a především pak jejich forma (slang, tón, citové zabarvení 

apod.) se podílejí na tvorbě image subjektu. Vizuální prvky však tvoří nejpodstatnější složku 

systému Corporate Design. 
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Ohledně pojmů Corporate Design a vizuální styl panují další nejasnosti, které si je dle mého 

názoru potřeba ujasnit. V publikaci (9) pro zjednodušení ztotožňují pojmy Corporate Design  

a jednotný vizuální styl. Pokud systém Corporate Design definujeme jako souhrn vizuálních, 

textových a zvukových prvků, tak pojem vizuální styl označuje pouze jednu složku systému 

Corporate design, a to vizuální. V publikaci (9 s. 7) je dále vysvětleno, že se nedá říci, že by 

nějaký subjekt nekomunikoval prostřednictvím Corporate Designu. I když nemá tento systém 

zpracován, vždy nějakou vizuální podobu má. Domnívám se, že je tedy zapotřebí rozlišovat 

mezi jednotným vizuálním stylem jako aktivitou v řízené formě s kodifikovány a používány 

principy jednotného vizuálního stylu a vizuálním stylem v neřízené formě. 

Základním principem Corporate Designu je zvýšení identifikace subjektu pro veřejnost. Tedy 

vytvořit pro určitou značku sadu natolik unikátních a nezaměnitelných vizuálních, ale také 

textových a případně i zvukových atributů, které ji pomohou jednoznačně se odlišit, a to 

především od svých konkurentů. Kvalita Corporate Designu má ze všech čtyř subsystémů 

Corporate Identity nejsilnější dopad na Corporate Image (9 s. 9). 

2.1.2 Corporate Communication 

Corporate Communication (podniková komunikace) se vztahuje k nástrojům a způsobům, 

kterými daný subjekt komunikuje vnitřním a vnějším směrem. Do oblasti Corporate 

Communication můžeme zařadit kompletní marketingový komunikační mix. Ve třech prvcích 

marketingového komunikačního mixu – reklama, podpora prodeje a Direct Marketing – hraje 

významnou roli Corporate Design. Jeho role je však ve formě, obsah je součástí Corporate 

Communication. (9 s. 5) 

2.1.3 Corporate Culture 

Corporate Culture (podniková kultura) vychází především z konkrétní vnitřní situace, 

komunikace a vztahů mezi zaměstnanci (4 s. 57). Dá se říci, že je to způsob, jakým se daný 

subjekt chová – způsob jednání se zákazníky, chování sekretářky při přijímání telefonického 

hovoru apod. (11 s. 86). 

2.1.4 Product 

Produkt a jeho vlastnosti (kvalita, funkce, styl a design) se rovněž podílí na tvorbě image 

subjektu. Produkt stojí jako součást marketingové strategie, a tak všechny její složky musí 
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podléhat jednotícím prvkům organizace. Cena, distribuce a marketingová komunikace, musí 

být přizpůsobeny celkovému způsobu prezentace subjektu (produktu) (9 s. 6). 

2.2 Vizuální styl 

Problematika vizuálního stylu a jednotlivých vizuálních prvků je nejlépe upravena v publikaci 

(9). Vizuální styl je způsob kombinace značky, barevnosti, typografie a dalších grafických 

prvků v jakékoliv formě vizuální prezentace (9 s. 34). Všechny složky vizuální komunikace 

obsahují určité specifické vizuální atributy jako je značka, barevnost, typografie, grafické 

prvky a specifický způsob kombinace těchto prvků – vizuální styl (9 s. 7). Principy vizuálního 

stylu jsou pak kodifikovány v grafickém manuálu. 

K vizuálnímu stylu se dá přistoupit různými způsoby. Styl může být založen na přesně 

definovaných pravidlech pro práci s grafickými prvky – jsou přesně stanovena pravidla  

o velikosti a umístění grafického prvku, veškeré poměry, vzdálenosti apod. Obecný přístup je 

naopak volnější a říká pouze, co má být umisťováno, ale již nepředepisuje kam. Nabízí tak 

širší pole pro kreativní řešení jednotlivých aplikací, na druhou stranu ale vyžaduje daleko 

větší míru citu a zkušenosti grafika, který bude aplikace na základě definovaných pravidlech 

v budoucnu připravovat. Oba tyto přístupy jsou možné, a dokonce mohou existovat vedle 

sebe jako rovnocenné formy vizuální prezentace. 

2.2.1 Značka  

Základním stavebním kamenem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). 

Značka je zástupným symbolem, který slouží jako určitá forma podpisu subjektu (9 s. 17). 

Značka, to je jméno, symbol, barva, design a jejich kombinace pro takovou identifikaci 

výrobků nebo služeb prodejce nebo i skupiny prodejců, která je bude odlišovat od zboží  

a služeb konkurentů (16 s. 59). Jejím hlavním úkolem je identifikace subjektu. 

Značka musí splňovat určitá kritéria. Musí reflektovat filozofii organizace a zároveň splňovat 

podmínky funkčního a estetického hlediska. Funkční hledisko klade důraz na čitelnost, 

aplikovatelnost, zapamatovatelnost a identifikovatelnost značky. Estetické hledisko pohlíží  

na značku pod úhlem výtvarné nadčasovosti, a tím pádem její užitné trvanlivosti, kvality 

typografie, kvality a míry stylizace a barevnosti řešení. Další kritéria, ke kterým je třeba 

přihlédnout, jsou vztah k nabídce produktů nebo služeb subjektu, originalita, informativní  

a emotivní potenciál a další. Emocionální aspekty značky jsou odvozovány od životního stylu 
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a hodnot akceptovaných lidmi a představují základ pro budování vztahů s jednotlivými 

zákazníky (16 s. 60). 

Značky obvykle rozdělujeme do tří skupin, a to podle jejich tvarové struktury: značky 

obrazové, typografické a kombinované. 

Obr. 2.1 Značka obrazová, typografická a kombinovaná (zleva) 
Zdroj: KOTYZA, M.; KAFKA, O. Corporate identity set. 2. vyd. Praha: Kafka Design, 2006. 64 s. 
 

I když se podaří vytvořit téměř dokonalou značku, dříve či později je potřeba přistoupit 

k redesignu značky. Ke změně značky je vhodné přistoupit zpravidla ve třech případech. Stal-

li se subjekt součástí jiného celku (fúze, prodej subjektu apod.) a je tedy třeba deklarovat tuto 

změnu a přistoupit na jiná vizuální pravidla. Dále v případě, kdy se zásadně mění situace  

na trhu – nová konkurence, změna cílové skupiny, změna značkové strategie apod., je třeba 

zvolit jiný komunikační jazyk a s tím související způsob vizuálního vyjadřování. K redesignu 

značky je pak vhodné přistoupit i v případě, kdy značka zestárne a přestane vyhovovat 

aktuálním estetickým hodnotám veřejnosti nebo cílové skupiny. 

2.2.2 Barevnost 

Typická barevnost hraje při identifikaci komunikace subjektu nejdůležitější úlohu. Určité 

barevné kombinace nesou jasnou informaci, kdo je původcem komunikace (např. kombinace 

červené a bílé je v oblasti nealkoholických nápojů jasným projevem Coca-Coly). Proto  

je nezbytně nutné hledat barevné kombinace v dané komoditě neotřelé. V některých případech 

je však identifikace barevnosti a oboru naopak žádoucí (např. zelená pro lékárny). Barvy pak 

mají i další významy (psychologie barev), ke kterým je třeba někdy přihlédnout. 

Vnímání barvy a asociace s ní spojené jsou ovlivněny mnoha vlivy. Samotný psychologický 

profil jedince, jeho geografické a demografické charakteristiky mohou výrazně měnit jeho 

preference. Módní trendy pak zcela bourají obecně přijímané významy. 

Firemní barvy můžeme rozdělit na základní a doplňkové. Základní barevnost zpravidla 

vychází ze značky a jsou to většinou jedna až tři barvy. Někdy je základních barev více, ale  

to pak znesnadňuje identifikaci a zvyšuje výrobní náklady. Pro pestrost komunikace a širší 
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barevné možnosti jsou definovány i barvy doplňkové. Ty musí být vždy v souladu s barvami 

základními a jejich užití nikdy nesmí narušit roli základních barev. 

2.2.3 Typografie 

Jednotná typografie nemalou měrou přispívá k nezaměnitelnému vizuálnímu projevu  

a identifikaci subjektu. Stejně tak, jako dokáže značka nebo barevnost sdělit veřejnosti něco  

o subjektu, má tuto moc i samotná komunikace písmem. Volba typu písma, neboli fontu, 

dokáže působit moderním nebo dokonce vysoce technologickým dojmem, nebo naopak 

dokáže navodit atmosféru staletí trvající tradice. 

2.3 Grafický manuál 

Problematiku grafického manuálu rovněž nejlépe vysvětluje publikace (9 s. 10). Hlavním 

úkolem grafického manuálu je přesně definovat a kodifikovat principy vizuální prezentace. 

Musí být vnímán jako závazná norma a musí také být důsledně kontrolováno jeho dodržování. 

Manuál je souhrn pravidel a proto je třeba, aby splňoval určitá kritéria: přehledná struktura, 

systematičnost, srozumitelná a jednoznačná pravidla, věcná i systémová správnost, rozsahová 

správnost, praktičnost a otevřenost. 

Na různé manuály lze pohlížet různými úhly pohledu. Z toho prvního můžeme manuály 

rozdělit podle rozsahu aplikací. Ty nejméně rozsáhlé kodifikují pouze značku, barevnost a ta 

nejzákladnější pravidla práce se značkou. Aby však mohl manuál plnit svůj úkol – kodifikovat 

principy vizuálního stylu, musí být mimo jiné komplexní. Pouze značka, barevnost a základní 

pravidla jednotnost vizuálního stylu neudrží. Proto je zpravidla třeba kodifikovat mnohem 

větší množství aplikací. Optimálně by měl manuál obsahovat všechny aplikace, které se 

užívají opakovaně, tedy nejsou unikátní pouze pro jednu příležitost. V těch nejrozsáhlejších 

manuálech se pak celý díl věnuje tomu, čemu se v běžném manuálu vymezuje kapitola 

(merkantilní tiskoviny, orientační systém, vozidla apod.).  

Z druhého úhlu pohledu manuály rozlišujeme z hlediska předmětu jejich kodifikace – např. 

merkantilní tiskoviny, branding pobočkové sítě, obalový design, manuál formulářů apod. 

Všechny tyto manuály ale již pracují s konstantami – značkou, barevností a typografií, a jsou 

tak nástavbou již existujících manuálů. Nejrozšířenějším typem je právě manuál značky  

a vizuálního stylu. Formy grafického manuálu pak máme v zásadě tři – elektronickou, 

tištěnou a kombinovanou. 
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2.4 Typy vizuální identity 

Publikace (9 s. 8) člení vizuální identitu podle principů, jak pracuje s vizuálními prvky a jak 

je kombinuje, na identitu  monolitickou, sdílenou a unikátní .  

2.4.1 Identita monolitická 

O identitu monolitickou se jedná v takovém 

případě, kdy jsou všechny výstupy propojeny 

všemi atributy vizuálního stylu a vizuální 

dojem je naprosto stejný (př. viz obr. 2.2 – 

obaly Lybar mají stejnou značku, která se 

umisťuje stejným způsobem, produkty mají 

stejný podklad a pracují se stejnými barvami). 

2.4.2 Identita sdílená 

Na principu sdílené identity velmi často funguje 

značková architektura mateřské a dceřiných 

společností. Tyto společnosti pracují pouze 

s principem, avšak již užívají mírně odlišné 

atributy, např. jinou barvu, mírně odlišnou značku 

(např. České pojišťovna  ČP Leasing, ČP Invest).  

2.4.3 Identita unikátní 

Značková architektura identity unikátní se užívá převážně 

v přísně produktové oblasti, např. značka Coca-Cola má 

pod sebou další a naprosto odlišné produktové značky 

Fanta, Sprite, Lift a další. Unikátní identita je vhodná 

výhradně pro producenty širokého produktového portfolia, 

kdy jednotlivé produkty mají výrazně odlišný charakter 

nebo odlišnou cílovou skupinu. 

Obr. 2.2 Identita monolitická 
Zdroj: KOTYZA, M.; KAFKA, O. Corporate 
identity set. 2. vyd. Praha: Kafka Design, 2006. 64 s. 

Obr. 2.3 Identita sdílená 
Zdroj: KOTYZA, M.; KAFKA, O. Corporate 
identity set. 2. vyd. Praha: Kafka Design, 2006. 
64 s. 

Obr. 2.4 Identita unikátní 
Zdroj: KOTYZA, M.; KAFKA, O. 
Corporate identity set. 2. vyd. Praha: 
Kafka Design, 2006. 64 s. 
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2.5 Fáze přípravy projektu Corporate Design 

V publikaci (9 s. 47) je popsán proces přípravy projektu Corporate Designu, přesněji vizuální 

části systému Corporate Design. Domnívám se, že v praxi průběh celého procesu závisí na 

konkrétní situaci (konkrétní potřebě a požadavcích určitého subjektu, časovém prostoru, 

finanční situaci apod.), a proto se náplň a doba trvání jednotlivých fází bude případ od případu 

lišit. 

2.5.1 Koncepční fáze 

Na straně subjektu leží definování filozofie. Aby mohla filozofie plnit svou nosnou funkci, 

musí být akceptovaná zaměstnanci. Nejlepší cestou, jak tohoto dosáhnout, je umožnit 

zaměstnancům podílet se na její definici, což je však ve větších organizacích značně 

komplikované. Dále je potřeba provést vizuální audit – analyzovat současný stav vizuální 

prezentace subjektu, identifikovat silné a slabé stránky. Rovněž je nutné provést analýzu 

konkurence. Subjekt musí rozumět své konkurenční pozici, aby odlišil svou značku  

od konkurenčních (17 s. 15). Důležité je vědět, kdo je cílová skupina subjektu. Znalost 

postojů a preferencí cílové skupiny může usnadnit přípravu grafických řešení. Následujícím 

krokem je pak vytvoření plánu projektu a sestavení pracovního týmu. 

2.5.2 Kreativní a kodifikační fáze 

Úkolem kreativní a kodifikační fáze je samotné zpracování všech kreativních výstupů. 

Nejprve se připravuje samotná koncepce vizuálního stylu v podobě návrhů – ukázka značky  

a několika aplikací vizuálního stylu. Optimální je připravit maximálně pět takovýchto 

konceptů. Jakmile dojde ke shodě na volbě budoucí cesty, může dojít k dokončení grafických 

návrhů. Schválí se značka, definitivně se ujasní volba barev a typografie. Poté následuje 

příprava principů vizuálního stylu, jednotlivých aplikací a tvorba grafického manuálu. Velmi 

důležitá je důkladná kontrola definovaných pravidel vizuálního stylu a jejich dodržování při 

přípravě všech aplikací. 

2.5.3 Komunikační fáze 

Cílem komunikační fáze je seznámení veřejnosti s novou vizuální identitou subjektu. 

Informovat vnější okolí je vhodné prostřednictvím médií. Volba medií pak závisí na povaze 

subjektu a oboru, kterým se zabývá. Protože novou vizuální identitu a její aplikace budou 
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užívat nejvíce zaměstnanci, je nutné, je o této změně také informovat, vysvětlit základní 

pravidla vizuálního stylu a jakým způsobem pracovat s manuály. 

2.5.4 Fáze realizace a implementace 

Úkolem závěrečné fáze přípravy projektu je aplikace nové značky a vizuálního stylu do praxe. 

Podle grafického manuálu se připravují konkrétní aplikace, probíhá polep vozidel, výroba 

orientačních systémů apod. Z hlediska časového plánu lze k implementaci přistoupit dvěma 

způsoby: náhlá změna nebo postupná změna. 

Podstata náhlé změny spočívá v tom, že subjekt změní svou vizuální identitu „přes noc“. 

Nový vizuální styl se zavede v maximální možné míře – všichni mají nové vizitky, budova je 

označena novou značkou apod. Výhodou tohoto postupu je její efekt. Nebezpečí však spočívá 

ve velké časové, organizační a finanční náročnosti. 

Postupná změna probíhá v delším časovém úseku. Vedení subjektu oznámí změnu vizuální 

identity a poté se postupně začnou měnit jednotlivé aplikace vizuálního stylu. Začíná se od 

nejvíce viditelných aplikací k těm méně frekventovaným, a od důležitých center k méně 

důležitým. Tato metoda je z hlediska časového, organizačního a finančního náročná mnohem 

méně. Nevýhodou však je, že efekt celé akce je podstatně menší a často dochází k prolínání 

starého a nového vizuálního stylu. 

2.6 Corporate Image 

V publikaci (9 s. 4) pojem Corporate Image (image) definují jako souhrnnou představu 

veřejnosti o určitém subjektu, která vzniká na základě chování subjektu, představ, postojů, 

názorů, informací a zkušeností. Corporate Image je jinými slovy veřejností interpretovaná 

Corporate Identity (9 s. 5). 

Pojem „souhrnná představa“ obsažený v první definici pak dále upřesňuje definice v publikaci 

(16 s. 70). Osobnost značky (image značky) je soubor asociací, jež odlišují značku od 

konkurenčních produktů. Osobnost je tím silnější, čím lépe jsou její prvky koordinovány, čím 

je značka výlučnější a více konzistentní. Struktura asociací spojených se značkou se dá 

uchopit různým způsobem. Vyvolané asociace mohou mít hmotné/funkcionální znaky 

(např. rychlost, snadné používání) a mohou to být také tzv. měkké asociace (např. 
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důvěryhodnost, vzrušení). Při hodnocení osobnosti značky pak nejde pouze o vyvolané 

asociace, ale také o jejich žádoucnost, sílu a unikátnost. 

V publikaci (19 s. 11) je vysvětleno, jak správně pohlížet na image značky. Hlavním hrdinou 

musí být produkt, jenž je ztělesněním vize. Dále je potřeba vytvořit komunikaci, která produkt 

představí přitažlivým a zapamatovatelným způsobem. Navíc v organizacích, kde značka 

působí jako hybná síla, slouží vize značky jako inspirace a vodítko pro všechny aktivity 

subjektu, nikoli pouze pro oddělení komunikace. Neměla by nastat situace, kdy se veškerý čas 

tráví komunikací značky a naopak produktu a potřebným změnám již není věnovaná hlavní 

pozornost. Špičková kvalita produktu je základem pro špičkovou značku (16 s. 61). 

 

Obr. 2.5 Značka jako pouhý obal versus značka jako hybná síla podniku. 
Zdroj: TAYLOR, D. Brand management: budování značky od vize k cíli. Brno: Computer Press, 2007. x, 226 s. 
ISBN 978-80-251-1818-4. 
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3 Metodika shromažďování dat 

3.1 Skupinový rozhovor 

3.1.1 Určení problému 

Problémem byla v tomto případě samotná tvorba vizuálního stylu katedry – jak celou 

problematiku uchopit, aby se s filozofií a grafickým zpracováním uživatelé dokázali ztotožnit 

a aby působila žádoucím směrem na cílovou skupinu. Filozofie, na které je grafické 

zpracování postaveno, byla definována již v samotném počátku. Hlavním problémem byla 

neznalost postojů cílové skupiny k myšlence projektu a návrhům značky katedry 

marketingu a obchodu. 

3.1.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem skupinového rozhovoru bylo zhodnocení definované filozofie a určení hlavního 

směru vývoje vizuálního stylu. Účelem výzkumu bylo poskytnout informace pro rozhodnutí 

o dalším vývoji projektu a získat inspiraci pro další možné směry rozvíjení filozofie  

a grafického řešení. 

3.1.3 Typy údajů 

Sekundární data využité při výzkumu byly informace o katedře marketingu a obchodu, 

charakteristika současné vizuální prezentace VŠB-TUO a katedry, analýza konkurence  

a SWOT analýza v oblasti vizuální prezentace katedry (viz kapitola 1). Primární data byla 

získaná provedením výzkumu. 

3.1.4 Způsob sběru údajů 

Byla použita technika kvalitativního výzkumu – skupinový rozhovor. Tato technika se řadí 

k metodě osobního skupinového dotazování. Jako nástroj sběru údajů sloužil dotazník. 

3.1.5 Výběrový vzorek 

Záměrným výběrem, technikou vhodného úsudku, byla vybrána heterogenní skupina  

o 10 respondentech. Skupinu respondentů, která vycházela ze složení cílové skupiny (viz 

kapitola 4.3) tvořili 3 pedagogové – zaměstnanci působící na katedře, 3 interní doktorandové 
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katedry a 4 studenti prvního a druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru 

marketing a obchod. Základní soubor činil celkem 572 subjektů (546 studentů oboru 

marketing a obchod, 29 členů katedry a z toho 9 doktorandů). Konkrétní respondenti byli 

vybráni na základě kritérií, zda jsou schopni se vyjádřit a sdělit své názory ohledně dané 

problematiky, aby byl zajištěn vývoj rozhovoru kreativním směrem a naplněn cíl skupinového 

rozhovoru. Nezbytným předpokladem byly rovněž znalosti v oblasti marketingu a obchodu. 

3.1.6 Organizace sběru údajů 

Skupinový rozhovor se uskutečnil dne 7. 2. 2008 v 15.00 h v budově Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO v zasedací místnosti A317. Moderátorem skupinového rozhovoru byl Doc. Ing. 

Vojtěch Spáčil, CSc. a nezávislí pozorovatelé Lucie Sobková a Mgr. Ing. Lucie Polednová. 

Harmonogram výzkumu je uveden v rámci harmonogramu projektu v Příloze 12. 

Tab. 3.1 Schéma průběhu skupinového rozhovoru 
Fáze Akce 
Úvod 1. Uvítání 

2. Představení jednotlivých účastníků 
3. Seznámení účastníků s problematikou výzkumu 

Blok 1 
Marketing a obchod 

1. Vyplnění dotazníku 1 
2. Rozvinutí debaty na otázky k tématu 

Blok 2 
Značka 

1. Vyplnění dotazníku 2 
2. Rozvinutí debaty na otázky k tématu 

Blok 3 
Filozofie 

1. Vyplnění dotazníku 3 
2. Rozvinutí debaty na otázky k tématu 
3. Zhodnocení návrhů značky ve vztahu k filozofii 

Závěr 1. Shrnutí hlavních bodů výzkumu 
2. Zhodnocení filozofie a určení směru dalšího vývoje značky katedry 
3. Ukončení 

 

Skupinový rozhovor byl rozdělen do tří tématických bloků (viz tab. 3.1) – Marketing  

a obchod, Značka a Filozofie. Na počátku každé fáze, před samotnou diskuzí, respondenti 

vyplnili dotazník, jež tématicky souvisel s danou částí skupinového rozhovoru. Otázky 

diskutované v jednotlivých fázích naleznete v Příloze 9, obr. 1. 

Skupinový rozhovor byl záměrně rozdělen do tří částí a účelově byla zvolena také 

posloupnost jednotlivých fází. První blok měl za úkol analyzovat pohled respondentů na 

oblast marketingu a obchodu, aniž by byli ovlivněni výběrem filozofie. Zjištěné údaje pak 

sloužily jako inspirace pro další rozvíjení myšlenky a také jako hodnotící kritérium ve vztahu 

k návrhům značky. V druhé fázi byly hodnoceny návrhy loga, aniž by byli respondenti 

seznámeni s myšlenkou. Důvodem byl fakt, že ve skutečnosti příjemce vizuální komunikace 

často, nebo přinejmenším v prvních okamžicích, nezná hlavní myšlenku či záměr konkrétního 
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řešení vizuální prezentace. Jako poslední fáze následovalo představení filozofie projektu, její 

samotné zhodnocení a zhodnocení grafického řešení ve vztahu k hlavní myšlence. 

3.1.7 Dotazník 

Všechny tři dotazníky navrhl Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. V dotazníku 1 byly vedle 

otevřených otázek použity také otázky nepřímé (asociativní a konstruktivní techniky). 

Dotazník 2 byl rozdělen do tří identických části a každá z nich se vztahovala k jednomu ze tří 

návrhů značek katedry. V jednotlivých částech byl použit sémantický diferenciál a série 

otevřených otázek. Dotazník 3 se věnoval dvěma aspektům – sdělení a sloganu. V úvodu 

dotazníku byla respondentovi sdělena hlavní myšlenka, na které stojí grafické řešení a návrh 

sloganu. Zde byl použit sémantický diferenciál a jedna série otevřených otázek vztahující se 

ke sdělení a druhá ke sloganu. 

Všechny tři dotazníky po jejich sestavení byly ověřeny Lucii Sobkovou a Mgr. Ing. Lucii 

Polednovou a upraveny do jejich konečné podoby (viz Příloha 9, obr. 2–4). 

3.1.8 Technické zpracování údajů 

Celý skupinový rozhor byl zaznamenám audiovizuálně a rovněž byl pořízen zápis. Údaje 

získané z dotazníku byly zpracovány pomocí výpočetní techniky, konkrétně za pomoci 

softwarového programu Microsoft Excel. 

3.1.9 Rozpočet výzkumu 

Tab. 3.2 Rozpočet výzkumu 
Položka Cena/1 ks [Kč] Počet ks Cena celkem [Kč] 
1. Barevný digitální tisk 4/0, karton 250 g 22,- 6 132,- 
2. Černobílý tisk 1/0, papír 80 g 1,50 40 60,- 
3. Aquila 12,50 6 75,- 
Celkem   267,- 

 

První nákladová položka (viz tab. 3.2) pokrývala náklady na výrobu karet s ukázkami 

jednotlivých návrhů značky (viz Příloha 9, obr. 5 a 6), které byly použity jako pomůcky při 

vyplňování dotazníků a následné diskusi. Druhá položka pokrývala náklady na výrobu 

dotazníků a třetí byla vynaložena za účelem zajištění pitného režimu během skupinového 

rozhovoru. 
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3.2 Výzkum v Belgii 

3.2.1 Určení problému 

Hlavním problémem byla neznalost, jak je vnímána filozofie a návrhy nové značky katedry 

marketingu a obchodu v zahraničním prostředí, jelikož nový vizuální styl je určen rovněž 

pro prezentaci katedry v zahraničí.  

3.2.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo analyzovat jak jsou filozofie a návrhy značky katedry vnímány 

v zahraničním prostředí. Tento výzkum měl odhalit případné negativní aspekty co se 

týče hodnocení filozofie a značky a odkrýt rozdíly ve vnímání oproti domácím subjektům. 

Výzkum dále testoval také srozumitelnost sdělení v cizím jazyce v zahraničí. 

3.2.3 Typy údajů 

Při výzkumu byly využity sekundární data – výsledky skupinového rozhovoru. Primární 

data byla získána realizací tohoto výzkumu. 

3.2.4 Způsob sběru údajů 

Při výzkumu byla použita metoda dotazování, osobního dotazování a jako nástroj sběru 

údajů sloužil dotazník. 

3.2.5 Výběrový vzorek 

Výběrový vzorek byl vybrán nereprezentativní technikou – technikou vhodné příležitosti. 

103 respondentů tvořilo výběrový vzorek. Základní soubor činil 3 431 studentů studujících 

na univerzitě Hogeschool Gent v Belgii na fakultách: Faculty of Applied Business, Faculty of 

Applied Business and ICT a Faculty of Business Administration and Public Administration, 

na kterých je možno studovat obor Marketing či Marketing Management. 

3.2.6 Organizace sběru údajů 

Výzkum proběhl na univerzitě Hogeschool Gent v Belgii ve dnech 25.–27. 2. 2008 ve třech 

skupinách studentů. Celý výzkum včetně analýzy údajů provedl Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, 

CSc. Výzkum byl rozdělen do tří fází – Marketing, Značka a Filozofie. Po uvedení jednotlivé 
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části výzkumu byly studentům rozdány dotazníky k vyplnění. Ukázky návrhů značky katedry 

byly respondentům zprostředkovány pomocí projekční techniky. Harmonogram výzkumu  

je uveden v rámci harmonogramu celého projektu v Příloze 12. 

3.2.7 Dotazník 

Při výzkumu byly rovněž použity 3 dotazníky zaměřující se na určitou oblast – marketing, 

značka a filozofie. Dotazník 1 zkoumal pohled respondentů na oblast marketingu a obsahoval 

otevřené otázky a otázky nepřímé (asociativní a konstruktivní techniky). Dotazník 2 

analyzoval jak respondenti vnímají jednotlivé návrhy značky a tvořili jej t ři identické části, 

které obsahovaly sémantický diferenciál a otevřené otázky. Dotazník byl připraven pro 

hodnocení tří návrhů značky a celkově byly připraveny čtyři návrhy. Při dotazování tří skupin 

respondentů proto došlo k různé obměně jednotlivých návrhů. V dotazníku 3 měli 

respondenti za úkol označit preferovanou filozofii a slogany. Jelikož jsme se při skupinovém 

rozhovoru setkali s určitými pochybami ohledně filozofie mostu byla respondentům 

představena další uvažovaná filozofie Leadership. Filozofie byla představena pouze jako 

myšlenkový koncept, bez grafického řešení a záměrem bylo zhodnocení pozice myšlenky 

mostu k filozofii Leadership. Dotazníky jsou uvedeny v Příloze 10, obr. 1–3. 

3.2.8 Technické zpracování údajů 

Údaje získané z dotazníků byly zpracovány pomocí výpočetní techniky, konkrétně za pomoci 

softwarového programu Microsoft Excel. 

3.2.9 Rozpočet výzkumu 

Tab. 3.3 Rozpočet výzkumu v Belgii 
Položka Cena/1 ks [Kč] Počet ks Cena celkem [Kč] 
Černobílý tisk 1/0, papír 80 g 1,50 240 360,- 
Celkem   360,- 

 

V přímé souvislosti s výzkumem bylo potřeba vynaložit pouze náklady na výrobu dotazníku 

(viz tab. 3.3). 
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3.3 Výzkum na EkF 

3.3.1 Určení problému 

V tomto bodě se projekt nalézal ve fázi, kdy bylo potřeba učinit rozhodnutí ohledně dalšího 

vývoje tvorby vizuálního stylu katedry marketingu a obchodu – zvolit konkrétní návrh 

vizuálního stylu či zamítnout celou filozofii mostu. Hlavním problémem byla neznalost, jak 

jsou návrhy vizuálního stylu katedry vnímány studenty oboru marketing a obchod  

a jaký postoj zaujímají. 

3.3.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu byla analýza vnímání návrhů vizuálního stylu katedry studenty oboru 

marketing a obchod na EkF VŠB-TUO. Výzkum byl realizován za účelem získaní 

potřebných údajů pro rozhodnutí o dalším vývoji projektu tvorby vizuálního stylu katedry. 

3.3.3 Formulace hypotéz 

Hypotéza 1: Více než 60 % respondentů hodnotí filozofii mostu jako dobrou myšlenku. 

Potvrzením této hypotézy by došlo k verifikaci zvolené filozofie. V případě zamítnutí 

hypotézy by se přistoupilo k zvažování, zda od filozofii mostu neupustit a nehledat jiný 

myšlenkový koncept. 

Hypotéza 2: Více než 60 % respondentů hodnotí současné grafické návrhy jako dobré. 

Potvrzením této hypotézy by se v dalším průběhu projektu soustředilo pouze na stávající 

návrhy a jejich další zpracování. Naopak zamítnutím hypotézy by se rozvíjely další možnosti 

ztvárnění filozofie mostu. 

Hypotéza 3: Více než 60 % respondentů preferuje koncept A. Potvrzení této hypotézy by 

znamenalo zvolení konceptu A jako návrhu nového vizuálního stylu katedry. Zamítnutím 

hypotézy by byly dále rozvíjeny současné návrhy. 

Uvedené hypotézy stupňují míru přijetí projektu – zvolit konkrétní návrh, soustředit se na 

stávající návrhy, přijmout pouze myšlenku či ani tu ne. Přijetí rozhodnutí připadající  

na hypotézy 2 a 3 je tedy závislé také na přijetí předchozích hypotéz či na přijetí rozhodnutí 

v případě přijetí hypotézy, i kdyby byla hypotéza zamítnuta. Všechny výzkumu slouží jako 
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podklad pro jednotlivá rozhodnutí a zamítnutí hypotézy nemusí nutně znamenat nemožnost 

přijmout rozhodnutí připadající na přijetí hypotézy. 

3.3.4 Typy údajů 

Při výzkumu, především pro standardizaci dotazníků, byly použity sekundární data – 

výsledky obou předchozích výzkumů. Primární data byla získána realizací tohoto výzkumu. 

3.3.5 Způsob sběru údajů 

Metodou sběru údajů bylo zvoleno dotazování. Konkrétně byl vybrán osobní typ dotazování 

a jako nástroj sběru sloužil dotazník. 

3.3.6 Výběrový vzorek 

Byla použita nereprezentativní technika výběru vzorku – technika vhodné příležitosti. 

Konkrétně byly do výběrového vzorku zahrnuty dvě skupiny studentů třetího ročníku oboru 

marketing a obchod. Velikost vzorku činila 62 respondentů. Základní soubor činil  

546 studentů studijních obor marketing a obchod v bakalářském a magisterském stupni studia. 

3.3.7 Organizace sběru údajů 

Výzkum proběhl na Ekonomické fakultě v rámci výuky, konkrétně ve dvou cvičeních 

z předmětu Obchodní logistika, ve dnech 31. 3. 2008 a 1. 4. 2008. Jednotlivými fázemi 

výzkumu respondenty prováděl Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. a projekční techniku 

obsluhovala Lucie Sobková. Po sdělení základních pokynů a představení konkrétní fáze byly 

respondentům rozdány dotazníky k vyplnění. Při realizaci výzkumu svou asistencí přispěla 

také Ing. Lenka Ballasová. Harmonogram výzkumu je uveden v rámci harmonogramu celého 

projektu v Příloze 12. 

Původně bylo v plánu provézt výzkum ještě v dalších dvou až třech studijních skupinách 

v následujícím týdnu ve dnech 7. a 8. 4. 2008 a dotazovat celkem asi 130 respondentů. 

Výsledky částečně realizovaného výzkumu však poskytly potřebné informace pro učinění 

rozhodnutí a další pokračování ve výzkumu již nebylo zapotřebí. 
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3.3.8 Dotazník 

Výzkum byl opět rozdělen do tří části – Marketing a katedra marketingu a obchodu, Vizuální 

styl a Filozofie, a pro každou byl zpracován samostatný dotazník. Dotazník 1 obsahoval 

polootevřené a uzavřenou otázku. Nabízené možnosti byly zvoleny na základě výsledků 

předchozích výzkumů. Dotazník 2 byl rozděl do tří částí – dvou identických vztahujících  

se k návrhům vizuálního stylu, kde byl použit sémantický diferenciál, otevřená a polootevřené 

otázky. Třetí část dotazníku 2 pak tvořila 1 uzavřená otázka zjišťující preferenci konceptu. 

Ukázky grafických návrhů vizuálního stylu byly respondentům zprostředkovány pomocí 

projekční techniky. V Dotazníku 3 byla respondentům nabídnuta opět varianta k myšlence 

mostu a to filozofie inovátor (Leadership) a ke každé tři slogany. Úkolem respondentů bylo 

označit preferovanou filozofii a na škále 1–3 ohodnotit slogany dle preference. Dotazník 3 

dále obsahoval sérii polootevřených otázek. Jednotlivé dotazníky jsou uvedeny v Příloze 11, 

obr. 1–3. 

3.3.9 Technické zpracování údajů 

Získané údaje z výzkumu byly zpracovány pomocí výpočetní techniky, programu Microsoft 

Excel. 

3.3.10 Rozpočet výzkumu 

Náklady uvedené v tab. 3.4 byly vynaloženy na výrobu dotazníků. 

Tab. 3.4 Rozpočet výzkumu na EkF 
Položka Cena/1 ks [Kč] Počet ks Cena celkem [Kč] 
Černobílý tisk 1/0, papír 80 g 1,50 210 315,- 
Celkem   315,- 
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4 Tvorba vizuálního stylu katedry 

4.1 Definování cíle 

Cílem nového vizuálního stylu katedry marketingu a obchodu je posílit vztah mezi katedrou  

a studentem, posílit identitu katedry a zlepšit její image. Nový vizuální styl má katedru 

posunout do pozice názorného příkladu řešení problematiky Corporate Design v praxi. Dalším 

cílem je prezentace katedry přitažlivým a zapamatovatelným způsobem na třech úrovních – 

v rámci Ekonomické fakulty, na trhu územně vymezeném Českou republikou a Slovenskem  

a v zahraničí. 

4.2 Určení cílové skupiny 

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti oboru marketing a obchod, a to jak stávající, tak 

potencionální, studenti z České republiky a Slovenska a zahraniční studenti. Do hlavní cílové 

skupiny se dále řadí také členové katedry marketingu a obchodu.  

4.3 Oblast působnosti vizuálního stylu 

Navržený vizuální styl je určen především pro vizuální komunikaci katedra-student.  

V oficiální záležitostech, se katedra bude prezentovat jako doposud pod znakem Ekonomické 

fakulty. 

4.4 Proces tvorby vizuálního stylu 

Celý dosavadní vývoj projektu zahrnoval co do rozsahu obsahu dvě fáze – koncepční  

a kreativní (viz kapitola 2.5). Plán projektu byl stanoven ve stěžejních bodech. Provedení 

výzkumu bylo plánováno na únor 2008 a ukončení projektu na duben 2008. Skutečný průběh 

projektu je znázorněn v Příloze 12. Pracovní tým tvořil Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. (oblast 

filozofie) a Lucie Sobková (oblast vizuálního stylu). Celý proces projektu můžeme rozčlenit 

do tří etap, jež jsou popsány, včetně stěžejních výsledků výzkumů, které vedly k posunu  

ve vývoji celého projektu, v následujících podkapitolách. Souhrnné výsledky všech výzkumů 

jsou uvedeny v Přílohách 9, 10 a 11. 
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4.4.1 Testování konceptu (skupinový rozhovor) 

Definováním filozofie na počátku projektu započala práce na grafickém řešení a byly 

vytvořeny první návrhy. Jelikož naši snahou bylo vytvořit takový návrh vizuálního stylu, se 

kterým by se dokázala ztotožnit jak katedra a její členové, tak zároveň, aby studenti následnou 

koncepci přijali, bylo zapotřebí pracovat s názory těchto subjektů. Uskutečnění skupinového 

rozhovoru byl prvním zlomovým bodem, který znamenal posun ve vývoji projektu, 

zhodnocení definované filozofie a určení hlavního směru vývoje vizuálního stylu. 

Během konání skupinového rozhovoru se filozofie mostu zpočátku setkala s kritikou, jako 

příliš tvrdé téma, již několikrát omílané. 9 z 10 respondentů slogan Most k Vašemu úspěchu 

evokoval nějaké sdělení, se kterým se již někdy setkali. Aspekt originality sloganu se tedy 

ukázal jako problémovější. Nakonec však byla filozofie mostu shledána za použitelnou pro 

katedru a došlo se k závěru, že zde je prostor pro další rozvíjení myšlenky. 

Výsledky výzkumu ukazují, že marketing je vnímán ve spojitosti s úspěchem. Dokonce  

i v první fázi výzkumu, kdy respondenti nebyli seznámeni s výběrem filozofie, sami tvořili 

slogany s využitím slova úspěch (viz tab. 4.1). 

Tab. 4.1 Charakteristika marketingu 
Důvody studia 
marketingu abs. 

Obsah studia marketingu 
(co učí marketing) abs. 

Slogan 

úspěch 3 uspět 2 Společně k úspěchu 
vydělat hodně peněz 2 prodat 2 S marketingem uspějeme my i vy 
zájem o zákazníka 2 uspokojit potřeby zákazníka 2 Marketing, základ úspěšného obchodníka 

 

Přívlastky, které dle respondentů charakterizují marketing jsou uvedeny v tab. 4.2. Dvěmi 

hlavními barvami, které respondenti označili za symboly marketingu byly červená a modrá. 

Obr. 4.1 Hodnocení přípustnosti a nepřípustnosti barev modré, červené, žluté a zelené pro marketing 
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Při hodnocení návrhů značky byla odhalena řada problémových 

aspektů. Především šlo o barevnost. Navrženými barvami byly 

vínově červená a tmavě zelená a do budoucna se počítalo s použitím 

zlaté barvy. Ve dvou návrzích bylo dále použito patkové písmo. 

Snahou bylo navodit univerzitní, vznešenější atmosféru. Tato cesta 

se však z pohledu respondentů jevila jako neschůdná. Barevnost 

působila tmavě a ponuře. Respondenti preferovali naopak výraznější, 

jasnější barvy. Stejně tak bylo odmítnuto patkové písmo. Byly zde 

tendence přiblížit katedru na úroveň studenta a představit ji jako 

moderní instituci. Dalším problémem se v tomto výzkumu ukázala 

přímo barva zelená. Respondenti ji vnímali spíše jako barvu 

ekologie a přírody. Katedru spojovali s modrou barvou, kterou 

používá i Ekonomická fakulta a která tedy určitým způsobem 

spojuje katedru s fakultou. Nakonec byl za hlavní směr vývoje 

značky a vizuálního stylu katedry marketingu a obchodu označen 

návrh A, ve které respondenti viděli především dynamiku a trend. 

Hlavní charakteristiky a asociace spojované se značkou A jsou 

uvedeny v tabulkách 4.3 a 4.4. Z tabulek 4.2, 4.3 a 4.4 je patrné, že 

návrh A odráží charakteristické rysy marketingu. Sémantický profil 

této značky znázorňuje obr. 4.2. 

Obr. 4.2 Sémantický profil značky A 
 

V závěru skupinového rozhovoru byla tedy filozofie mostu shledána jako použitelná pro 

katedru marketingu a obchodu a značka A byla zvolena za hlavní směr vývoje vizuálního 

Tab. 4.2 Charakteristika 
marketingu 

Charakteristika abs. 
moderní 4 
kreativní 3 
inovativní 3 
flexibilní 2 
měnící se 2 
dynamický 1 
komunikativní 1 
vztahový 1 

 
Tab. 4.3 Charakteristika 
značky A 

Charakteristika abs. 
dynamický 5 
kreativní 5 
netradiční 2 
moderní 1 
trend 1 

 
Tab. 4.4 Asociace 
spojované se značkou A 

Asociace abs. 
pohyb 1 
směr 1 
vývoj 1 
pokrok 1 
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stylu. Na základě výsledků výzkumu bylo dále rozhodnuto, že vedle barvy červené a zelené 

bude zvažována i barva modrá. Pro další vývoj práce na návrhu značky bylo stanoveno, že 

tmavé barvy, nebo alespoň jedna, by měly přejít na jasnější odstín a od patkového písma bude 

upuštěno. Pojetí katedry se vzhledem k postojům respondentů a k charakteristice marketingu 

(viz tab. 4.2) posunulo ke snaze o vyjádření katedry jako moderní, dynamické instituce. 

4.4.2 Testování filozofie a návrhů značky v zahraničí (výzkum v Belgii) 

Nový vizuální styl je určen mimo jiné také k prezentaci katedry v zahraničí. Tento fakt vedl 

k testování filozofie a značky na univerzitě Hogeschool Gent v Belgii. Od výzkumu se 

očekávalo odhalení slabých míst z pohledu zahraničních studentů a výrazných rozdílů oproti 

vnímání v domácím prostředí. Výzkum také testoval srozumitelnost sdělení v cizím jazyce 

v zahraničí. Jelikož se filozofie mostu setkala během skupinového rozhovoru i s určitou 

kritikou, byl proti ní postaven druhý uvažovaný myšlenkový koncept Leadership.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že filozofie mostu byla respondenty preferována nepatrně více 

(viz tab. 4.5). K oběma konceptům byly nabídnuty tři slogany, jež měly respondenti ohodnotit 

od 1 (nejvíce preferovaný slogan) po 3 (nejméně preferovaný). Nejvíce upřednostňovaným 

sloganem byl Bridge to Your Success (viz tab. 4.6).  

Tab. 4.5 Preference filozofie 
Filozofie abs. rel. 
Bridge 47 53 % 
Leadership 41 47 % 

 

Tab. 4.6 Preference sloganu 
Slogan průměr pořadí 
Bridge to Your Success 1,4 1. 
Bridge Connects 2,0 2. 
Bridge Over 2,6 3. 

 

Obr. 4.3 Hodnocení přípustnosti a nepřípustnosti barev zelené, červené a modré pro marketing 
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Pokud jde o barvy, které dle respondentů nejlépe symbolizují 

marketing, byly zvoleny zelená, červená a modrá (viz obr. 4.3). Zde 

se objevil rozdíl oproti výsledkům skupinového rozhovoru, kde byla 

barva zelená spíše zavrhována. Dále byla získána klíčová slova 

charakterizující marketing (vybrané charakteristiky viz tab. 4.7), které 

se celkově shodují s výsledky skupinového rozhovoru. Důležité 

v tomto případě je, aby značka a vizuální styl odrážely určité 

charakteristiky marketingu. 

Co se týče hodnocení značky A, která byla závěry ze skupinového 

rozhovoru určena za hlavní směr vývoje vizuálního stylu, v tab. 4.8 

jsou uvedeny významné atributy, se kterými respondenti návrh značky spojovali. Zde se 

nachází shoda s přívlastky charakterizující marketing, hlavně pokud jde o dynamiku. Obr. 4.4 

pak znázorňuje sémantický profil značky A. 

Obr. 4.4 Sémantický profil značky A 
 

Výzkum v Belgii přinesl vedle ověření si celkového konceptu v zahraničním prostředí také 

další významné poznatky. Co se týče filozofie mostu, jež se při skupinovém rozhovoru 

nesetkala s vlnou nadšení, obstála proti druhému uvažovanému myšlenkovému konceptu 

Leadership. Zelená barva, která se také setkala spíše s negativními postoji, byla respondenty 

shledána jako barva, která nejlépe charakterizuje marketing. Co se týče značky A,  

ta asociovala atributy, které jsou typické zároveň i pro marketing. Především pak jde  

o dynamiku.  

Tab. 4.7 Charakteristika 
marketingu 

Charakteristika abs. 
inovátorský 19 
kreativní 10 
moderní 9 
dynamický 6 
lidský 2 
měnící se 2 

 
Tab. 4.8 Charakteristika  
značky A  

Charakteristika abs. 
rychlost 3 
pohyb 1 
dynamický 1 
ostrý 1 
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4.4.3 Zpřesňování filozofie a návrhu značky (výzkum na EkF) 

Dále byla vytvořena druhá varianta značky A a zpracovány dva koncepty vizuálního stylu 

vycházející z obou návrhů loga. V této fázi jsme stáli před rozhodnutím, zda zvolit jeden ze 

stávajících konceptů vizuálního stylu či pokračovat v tvorbě dalších návrhů a zda definitivně 

zvolit filozofii mostu či se přiklonit ke koncepci inovátor (Leadership). Na základě 

dosavadních informací jsem nebyli schopni učinit jednoznačné rozhodnutí. Chyběly údaje, jak 

dané návrhy hodnotí studenti marketingu a obchodu a jak se dívají na celkovou koncepci 

vizuálního stylu. Pouze návrh značky nestačí k tomu, aby si subjekt vytvořil představu  

o vizuálním stylu jako celku. Výzkum na EkF poskytl potřebné údaje a zároveň se stal 

klíčovým zlomem celého projektu. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že respondenti preferují filozofii mostu před konceptem 

inovátor (viz tab. 4.9) a myšlenku mostu hodnotí 71 % respondentů jako dobrou (viz obr. 4.5). 

Na základě těchto výsledků byla přijata hypotéza 1 (viz kapitola 3.3.3) a rozhodnutí o volbě 

myšlenky mostu jako filozofie katedry marketingu a obchodu. Slogan Bridge to Your 

Success byl opět nejvíce upřednostňovaný ze tří nabízených variant (viz tab. 4.10). 

Tab. 4.9 Preference filozofie 
Filozofie abs. rel. 
most 39 64 % 
inovátor 22 36 % 

 

Tab. 4.10 Preference sloganu 
Slogan průměr pořadí 
Bridge to Your Success 1,0 1. 
Bridge Connects 2,0 2. 
Bridge Over 3,0 3. 

 

Obr. 4.5 Hodnocení myšlenky mostu 
 

V tab. 4.11 jsou uvedeny tři atributy, které dle respondentů nejlépe charakterizují marketing a 

v tab. 4.12 jsou tři nejčastější charakteristiky, jak by si respondenti přáli, aby byla katedra 

marketingu a obchodu vnímaná. Co se týče barevné kombinace, respondenti více preferují 

kombinaci červená-modrá (viz obr. 4.6). 

Tab. 4.11 Charakteristika marketingu 
Charakteristika abs. rel. 
kreativní 54 87 % 
komunikativní 36 58 % 
dynamický 16 26 % 

 

Tab. 4.12 Charakteristika katedry 
Charakteristika abs. rel. 
kreativní 35 56 % 
moderní 28 45 % 
přátelská 27 44 % 
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Obr. 4.6 Preference barevné kombinace 
 

Při hodnocení grafického řešení respondenti více upřednostňovali 

koncept A (viz obr. 4.7). Asociace spojované s tímto návrhem se opět 

nejvíce pohybovali v oblasti dynamiky, pohybu, směru (viz tab. 

4.13). Dynamika byla zároveň respondenty zvolena jako jedna 

z charakteristik nejlépe vystihujících marketing (viz tab. 4.11). 

Sémantický profil konceptu A je znázorněn v obr. 4.8. Narozdíl od 

výzkumu v Belgii, byl koncept hodnocen jako zábavný a dynamika 

konceptu A zde byla vnímaná v intenzivnější míře oproti značce A při výzkumu v Belgii. 

Celkově pak grafické řešení hodnotilo jako dobré 54 % respondentů (viz obr. 4.9). Na základě 

tohoto výsledku byla hypotéza 2 zamítnuta, avšak bylo přijato rozhodnutí připadající  

na přijetí hypotézy 2. Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k rozdílu pouze 6 %  

od stanoveného kritéria 60 % a možnosti určité statistické chyby. Dalším důvodem rozhodnutí 

byl pak názor dalších 38 % respondentů, že je potřeba ještě pracovat na stávajících návrzích, 

s čímž se prakticky počítá. Současný koncept je pouze návrh, který musí být dokončen. Pouze 

8 % respondentů považuje stávající návrhy za nevyhovující. Na základě těchto faktů bylo 

učiněno rozhodnutí o soustředění se pouze na stávající návrhy. Potvrzení hypotézy 3  

a rozhodnutí o volbě konceptu A jako návrhu nového vizuálního stylu katedry 

marketingu a obchodu bylo učiněno na základě preference konceptu A 78 % respondentů 

(viz obr. 4.7) a názoru 64 % respondentů, že katedra se tímto vizuálním stylem může 

prezentovat, aniž by byli seznámeni s filozofií, na které je grafické řešení postaveno (viz 

Příloha 10, obr. 10). Dalšími důvody byly, že koncept A odráží určité charakteristiky 

marketingu a je spojován s žádoucími asociacemi jak v domácím, tak zahraničním prostředí. 

Obr. 4.7 Preference konceptu vizuálního stylu 

Tab. 4.13 Asociace 
spojované  
se značkou A 

Charakteristika abs. 
pohyb 6 
cesta 4 
vlna 3 
kopec 3 
kometa 2 
dynamika 2 
rychlost 1 
směr 1 
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Obr. 4.8 Sémantický profil; zelená – koncept A, výzkum na EkF; modrá – značka A, výzkum v Belgii 
 

Obr. 4.9 Hodnocení grafického řešení 
 

Pokud jde o koncept B, zde byl hlavní problém ve vnímání tohoto vizuálního stylu jako 

nekorespondujícího s marketingem, vhodného spíše pro subjekty, jejichž činnost se týká 

informatiky a hodnoceného jako málo zajímavého a konzervativního (viz Příloha 10, obr. 10). 

Výsledky výzkumu a návrhy vizuálního stylu byly posléze konzultovány s reklamní 

agenturou Belisa, která potvrdila výběr konceptu A a byl stanoven další postup práce na 

návrhu. 

Na závěr, obr. 4.10 demonstruje postoje respondentů k aktivitám katedry v oblasti tvorby 

svého vizuálního stylu, které jsou z více než 90 % pozitivní. 

Obr. 4.10 Hodnocení postojů respondentů vůči aktivitám katedry v oblasti tvorby svého vizuálního stylu 
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4.5 Filozofie 

Návrh vizuálního stylu katedry marketingu a obchodu je založen na filozofii mostu. Níže  

je blíže rozvedena myšlenka celé koncepce. Autorem filozofie a níže uvedeného sdělení je 

Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. 

Most. Architektonický prvek. Někdy stavba beroucí dech a překonávající i ty nejodvážnější 

představy. Jindy obyčejná lávka jednoduchá svou délkou i konstrukcí. Ale vždy most 

představuje spojení dvou břehů. Břehů, které někdy rozděluje jazyková, politická nebo 

kulturní odlišnost. Odnepaměti však bylo lidskou touhou budovat spojení, překračovat 

hranice a překonávat vzdálenost břehů. Most jako spojovací článek může napomáhat rozvoji 

obchodu, cestování, výměně zkušeností a vzájemnému poznávání. Katedra marketingu  

a obchodu se snaží rovněž budovat pomyslné mosty. Mosty, které by přiblížily teoretické 

znalosti k praktickému uplatnění. Mosty, které by ukázaly propojení marketingových aktivit 

s obchodní činností. Mosty, které by spojily české prostředí s mezinárodním. A mosty, které  

by navodily partnerský vztah mezi pedagogy a studenty. Zvolit si studium oboru marketing  

a obchod může být mostem k Vašemu budoucímu úspěchu. 

4.6 Vizuální styl 

4.6.1 Značka 

Grafický symbol ve značce představuje stylizovaný most. Jde o dynamický most směřující  

do prostoru, určující nový směr a trend (viz Příloha 13, obr. 1). Symbol tvoří dva prvky – 

marketing a obchod tvořící základní pilíř marketingu. 

4.6.2 Barevnost 

Vedle definování filozofie na počátku projektu stálo také určení základních barev – červená  

a zelená. Během výzkumu jsme narazili na určité záporné reakce vůči zelené barvě a jako 

druhá možnost připadající v úvahu byla barevná kombinace červená-modrá. Výzkumy dále 

potvrdily, že s marketingem jsou nejvíce spojovány uvedené 3 barvy. Poslední výzkum 

odhalil mírnou preferenci ke kombinaci červená-modrá. 

Barevná kombinace červená-zelená byly zvoleny, jelikož tyto barvy mají své kořeny  

na katedře – červená byla vždy užívána pro marketing a zelená pro obchod. Červená barva 
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symbolizující energickou reakci nebo změnu je barvou vzrušení, převratu, revoluce, 

pozitivního (láska), ale zároveň také negativního (zloba). Zelená barva obchodu symbolizuje 

prostředí, základ, živnou půdu marketingu, který naopak dává subjektům tvář a představuje 

živou složku. Marketing nemůže existovat bez obchodu, bez svého přirozeného prostředí. 

Pokud jde o modrou barvu, tu používá také Ekonomická fakulta a určitým způsobem spojuje 

katedru s fakultou. Při analýze konkurence bylo rovněž zjištěno, že modrá barva je nejvíce 

spojována s ekonomickou činností. 

Pro vizuální styl katedry marketingu a obchodu byly v konečné fázi zvoleny základní barvy 

červená a zelená a jako doplňková barva okrová. Tato barva je hřejivá, lidská a marketing  

je především o lidech, o vztazích, o vztazích se zákazníky. 

4.6.3 Typografie 

Ve značce byl zvolen jednoduchý font, stabilní prvek k dynamickému ztvárnění mostu. Pro 

ostatní textové části byl vybrán font Verdana. Vedle estetického hlediska byl tento typ písma 

vybrán také z praktických důvodů. Je totiž součástí základního programového vybavení téměř 

každého počítače, což je žádoucí vzhledem k počtu uživatelů vizuálního stylu. 

4.6.4 Vizuální styl 

Základní principy vizuálního stylu, kombinace jednotlivých grafických atributů, jsou patrny 

z ukázek konkrétních aplikací (viz Příloha 13, obr. 2–4). Doplňková barva – barva okrová –  

je používaná převážně jako podkladová barva. V materiálech převažuje barva červená a celou 

vizuální prezentaci dokresluje zelená. Ústředním grafickým prvkem je stále most, přesněji 

jeden oblouk mostu, který zdůrazňuje hledání cest, spolupráci, propojování, hledání  

a určování nových směrů, kreativní most. Základem je grafický prvek, který se objevuje  

ve značce a oblé tvary. Do budoucna se rovněž předpokládá užití fotografií, kde by měli 

figurovat lidské postavy. Záměrem je vedle ztvárnění dynamiky a kreativity vytvořit 

přátelskou, lidskou atmosféru. 

4.7 Doporučení následujícího postupu 

V případě, že se katedra marketingu a obchodu rozhodne pro implementaci nově navrženého 

vizuálního stylu, je zapotřebí nejprve dokončit návrh vizuálního stylu – finální úprava značky, 

definitivní volba fontu značky a tónů barev. Dále by měla následovat konečná formulace 
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sloganu a příprava konkrétních aplikací vizuálního stylu – vizitky, šablony prezentace, 

propagační předměty, řešení informačních nástěnek, letáků a další. Principy vizuálního stylu – 

pravidla kombinace značky, barevnosti, typografie a dalších grafických prvků, by následně 

měly být kodifikovány v grafickém manuálu. Také se domnívám, že by bylo přinejmenším 

vhodné připravit manuál speciálně pro členy katedry, kterým by usnadňoval práci na vlastních 

materiálech pro výuku. 

Souběžně s tímto projektem tvorby vizuálního stylu katedry probíhá projekt tvorby 

internetových stránek katedry a rovněž i vizuální stránka této internetové prezentace by měla 

korespondovat s nově navrženým vizuálním stylem. Pracovní týmy obou projektů  

se pravidelně informují o průběhu prací a návaznost vizuální podoby internetové prezentace  

a nově navrženého vizuálního stylu je již zajištěna. 

Termín pro implementaci nového vizuálního stylu bych doporučovala začátek akademického 

roku 2008/2009. Dále bych doporučila určit jednoho člena katedry jako osoby zodpovědné  

za dodržování stanovených principů vizuální stylu. Tento člověk by měl být blíže seznám 

s danými principy, měl by být schopen řešit otázky aplikace a poskytnout rady ostatním 

uživatelům vizuálního stylu. 

Velký vliv na efektivnost vizuálního stylu budou mít všichni jeho uživatelé. Bude záležet 

především na členech katedry, zda se s filozofií a grafickým zpracováním dokáži ztotožnit  

a zda budou důsledně dodržovány stanovené principy vizuální stylu. Kvalitu a efektivnost 

navrženého vizuální stylu pak prověří především čas. 
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Závěr 

Jednotný vizuální styl není existencionální záležitostí katedry. Katedra marketingu a obchodu 

fungovala a stejně dobře bude fungovat nadále i bez nového vizuálního stylu. Stejně tak si 

katedra plně uvědomuje, že nepůsobí jako samostatný subjekt, že je součástí systému VŠB-

TUO. Vzhledem však k situaci, která panuje v oblasti vizuální prezentace VŠB-TUO, 

nedostatkům, které katedra pociťuje v oblasti své vizuální komunikace a cíli kvalitativního 

růstu, katedra přistoupila k tvorbě návrhu svého nového vizuálního stylu. 

Tato práce nabízí konkrétní řešení vizuálního stylu katedry marketingu a obchodu a rovněž je 

zde zachycen celý proces jeho tvorby. První kapitola obsahuje základní východiska pro tvorbu 

vizuální stylu – charakteristiku katedry, charakteristiku stávajícího vizuálního stylu VŠB-

TUO a katedry, SWOT analýzu v oblasti vizuální prezentace katedry a analýzu konkurence. 

Jsou zde ukázky čtyř různých přístupů, jak tuto záležitost řeší konkurenční vysokoškolské 

instituty na území České republiky a Slovenska a dále také několik ukázek vizuální 

prezentace univerzit působících v zahraničí. Druhá kapitola je zaměřena na teoretická 

východiska vizuální stylu. Zabírá oblast a vztah mezi Corporate Image a Corporate Identity  

a její nejviditelnější složkou Corporate Design. Ve třetí kapitole je rozebrána metodika tří 

realizovaných výzkumu. Poslední, čtvrtá kapitola, je věnována samotné tvorbě vizuálního 

stylu katedry marketingu a obchodu. Jsou zde definovány cíle, cílová skupina a oblast 

působnosti vizuálního stylu. Dále je zde rozebrán celý proces tvorby návrhu vizuálního stylu  

a jednotlivá rozhodnutí, jež se opírala o výsledky všech tří realizovaných výzkumů.  

A v neposlední řadě tato část specifikuje navržený vizuální styl, filozofii, na které je celý 

projekt postaven, značku, volbu barevnosti, typografie a nástin dalšího doporučeného 

postupu. 

Jako zastánce snah katedry marketingu a obchodu o vytvoření si svého nového jednotného 

vizuálního stylu, který bude vyhovovat jejím potřebám, pevně doufám, že tato práce pomůže 

uchopit danou problematiku a stane se podnětem ke zlepšení stávající situace. 
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