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1. Úvod 

V současné době na trhu působí obrovské množství firem, které nabízejí stejné nebo 

velmi podobné produkty a služby. Pro podnikatele a majitele firem je stále obtížnější zvolit 

vhodnou firemní strategii, která by organizaci zajistila získání určitého segmentu zákazníků a 

zaručila jim úspěch na trhu. Jedním z velmi důležitých předpokladů úspěchu je odlišení se od 

ostatních účastníků na trhu konkurence. Důležité je upoutat na sebe pozornost potenciálních 

zákazníků. Jedním ze způsobů, jak to učinit, je mít svůj vlastní styl, což je v  této době 

víceméně nutností.  

Nechce-li firma splynout s davem, měla by působit výjimečně, reprezentativně, 

profesionálně a hlavně jednotně, jak na venek, tak uvnitř společnosti. K tomu, aby společnost 

vystupovala navenek jednotně, musí mít velmi dobře zvládnutou firemní identitu. Zatímco u 

velkých nadnárodních firem a korporací je to samozřejmostí, menší firmy do zavedení 

jednotné firemní identity začínají investovat teprve až posledních několik let. 

Firemní identita spodobňuje názor celé společnosti. Vypovídá o jednotnosti a 

ztotožnění se zaměstnanců firmy s její filozofií. Jednotná firemní identita slouží k úspěšné a 

efektivnější komunikaci s okolím organizace. Taktéž vyjadřuje charakter a vlastnosti 

společnosti pomocí základních nástrojů, které firemní identitu tvoří. Jedná se o firemní 

komunikaci, firemní kulturu, firemní design a produkt. 

Firemní design jakožto jeden z nástrojů firemní identity, slouží k zavedení jednotného 

vizuálního stylu organizace. Tento styl slouží k jasné identifikaci firmy, kdy zákazníci a 

ostatní účastníci trhu si danou firmu lépe zapamatují. Firemní design je tvořen několika 

základními prvky, kterými jsou název firmy, značka, logo, barva, písmo, merkantilní 

tiskoviny, aj. 

Tato práce se zabývá logem, jakožto jedním z prvků firemního designu, které by mělo 

korespondovat s cílovou skupinou zákazníků níže uvedené firmy.  

Prostřednictvím firemního designu bude společnosti navrženo několik vzhledů log.  

Poté tyto návrhy budou testovány pomocí metody skupinového rozhovoru, taktéž nazývané 

jako Focus Group, v rámci kvalitativního výzkumu. Ve výzkumu bude taktéž využita technika 

polaritního profilu. Využita budou jak primární data, tak sekundární data získaná z interních 

podkladů společnosti. 

Cílem této práce je tedy navržení nového loga pro kosmetickou společnost Miss 

Cosmetic, s.r.o., které bude tuto firmu co nejlépe vystihovat a reprezentovat.  
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Společnosti budou taktéž navrhnuty doporučení, jak logo např. využívat na 

propagačních materiálech, merkantilních tiskovinách, aj.  
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2. Charakteristika společnosti Miss Cosmetic, s.r.o. 

 Miss Cosemtic, s.r.o. je česká firma se sídlem v Kravařích ve Slezsku založená roku 

2001. Zakladatelkou a spolumajitelkou je bývalá Miss ČR a Miss Europe Monika Žídková. 

Jedná se o firmu zabývající se výrobou, distribucí a přímým prodejem dekorativní kosmetiky 

a nutričních doplňků. Veškeré výrobky jsou vyráběny českou farmaceutickou společností 

Favea, s.r.o. v Kopřivnici. 

2.1 Historie 

 Vznik ryze české společnosti Miss Cosmetic, která působí na trhu kosmetiky, je 

spojován se jménem bývalé Miss ČR a Miss Europe Moniky Žídkové. Společně s manželem 

se v roce 1997 začala věnovat myšlence založení vlastní společnosti zabývající se vývojem a 

distribucí nutričních doplňků, pěstící kosmetiky a parfémů.  

V srpnu roku 2001 byla registrována ochranná známka Miss Cosmetic. O dva roky 

později, tj. dne 1. 8. 2003, založili Mgr. Monika Brzesková, Mgr. Petr Brzeska a Mgr. Jiří 

Stareček společnost Miss Cosmetic, s.r.o. Vývoj a výroba produktů byly svěřeny laboratořím 

renomované České farmaceutické společnosti Favea. Přípravná fáze zahrnující vývoj 

produktů, průzkum trhu, tvorbu katalogů a letáků, testování marketingu v praxi probíhala 

v letech 2004 až 2009. Dne 31. 1. 2010 došlo k ukončení fáze příprav Miss Cosmetic. Byl 

spuštěn dynamický marketing a expanzivní rozšíření společnosti na trhu v rámci České 

republiky. [23] 

2.2 Poslání společnosti 

 Základním posláním společnosti je „přinášet dobrý pocit a skvělé výrobky celé 

Evropě. Od člověka k člověku, od rodiny k rodině, od města k městu, od země k další zemi“, 

jak tvrdí spolumajitelka a zakladatelka Miss Cosmetic Monika Žídková (2011, str. 6). 

2.3 Vize společnosti 

Dalšími neméně důležitými posláními společnosti jsou dodávat na trh originální a 

kvalitní české výrobky za příznivé ceny, a expanze do ostatních měst České republiky a 

jiných zemí. Důraz je taktéž kladen na vztahy se svými obchodními partnery, pro které jsou 

pořádány různé specializované semináře.  
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2.4 Výrobní sortiment  

 Miss Cosmetic nabízí širokou škálu produktů rozdělených do tří základních kategorií: 

parfumerie, dermatologie a doplňky stravy.  

V oblasti parfumerie jsou vyráběny vůně jak pro muže, tak pro ženy. Dalším z odvětví 

výroby je nabídka tzv. brandovaných parfémů pro firmy dle jejich požadavků či požadavků 

zákazníka viz obr. 2.1. Jedná se o reklamní produkty, kterými se firmy mohou prezentovat na 

trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 2.1 – Reklamní parfémy KIA Motors [23] 

Odvětví dermatologie je nejrozsáhlejší oblastí specializace firmy. Prozatím zahrnuje 

největší počet výrobků pěstící a dekorativní kosmetiky. Tu představují řasenky, oční krémy, 

denní a noční krémy proti vráskám, čistící pleťové masky, gelové emulze, tělová mléka, 

pleťové tonikum, krémy na ruce, mýdla aj.  

V neposlední řadě se firma specializuje na výrobu přírodních doplňků stravy. V této 

kategorii se nachází výrobky pro zdravý životní styl a kondici, doplňky pro zlepšení imunity a 

imunitního systému, vitality drinky, spalovače tuků, aj. 

Veškeré výrobky firmy Miss Cosmetic jsou vyráběny na přírodní bázi bez chemicky 

přidaných látek a umělé parfemace. Výroba probíhá dle norem Evropské unie. Kvalita 

produktů je zvýšena pomocí procesu mikronizace, která způsobí zmenšení částic použité 

látky. To vede k rychlejšímu rozpuštění dané látky v tělních tekutinách a nastoupení 

rychlejšího účinku. Výrobky byly taktéž prověřeny v Národním úřadu pro jakost, jejichž 
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výsledky dopadly velmi dobře. Díky zakoupení výrobků společnosti Miss Cosmetic zákazník 

přispívá na různé projekty a charitativní akce. [23] 

2.5 Zákazníci 

Hlavní cílovou skupinou zákazníků společnosti Miss Cosmetic je možno rozdělit jak 

na fyzické, tak právnické osoby.  

První skupinou zákazníků jsou právnické osoby. Firmy, které si uvědomují, že pomocí 

svých zaměstnanců dosahují stanovených cílů a věnují jim tak odpovídající péči, se pohybují 

na předních příčkách v hodnocení zaměstnavatelů. Zákazníky skupiny právnických osob tedy 

představují všechny firmy a organizace, které dbají o své zaměstnance. Taktéž se jedná o 

firmy, které se chtějí prezentovat klientům pomocí reklamních produktů, které jim firma 

k tomuto účelu nabízí. 

Druhou skupinu zákazníků představují fyzické osoby. Jedná se o muže a zejména o 

ženy, které dbají o svůj vzhled a chtějí být stále v dobré kondici. Věková kategorie zákazníků 

je zejména od 25 do 60 let. Jde o zákazníky střední či vyšší třídy, kteří jsou schopni zaplatit 

vyšší částky, jelikož ceny nabízených produktů jsou větší ve srovnání s konkurencí.  

Zákazníci obou skupin převažují obzvlášť ve městech, kde se nacházejí pobočky firmy 

Miss Cosmetic, kterých je v současné době přibližně 32. 

2.6 Konkurence 

Kosmetický trh je vysoce konkurenční a inovativní odvětví. Spotřebitel požaduje stále 

větší pestrost a hlavně účinnost výrobků, proto se firmy musejí neustále zdokonalovat a 

vyvíjet nové výrobky. Konkurencí pro společnost Miss Cosmetic jsou jak ryze české 

kosmetické firmy, tak mezinárodní společnosti působící na českém kosmetickém trhu. Jedná 

se tedy o všechny firmy, které nabízejí stejné služby a uspokojují stejné potřeby zákazníků. 

Především potřebou vypadat a cítit se dobře.  

Další možnou konkurencí jsou potenciální nově vznikající firmy působící ve stejném 

odvětví. Pro společnost Miss Cosmetic představují hlavní konkurenci v rámci České 

republiky následující níže uvedené firmy. 

Oriflame, spol. s r.o. – mezinárodní kosmetická firma zabývající se přímým prodejem 

ve více než 60 zemích světa. V České republice působí od roku 1990. Nabízí širokou škálu 

kosmetických výrobků rozdělených do následujících kategorií: péče o pleť, make-up, vůně, 
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péče o tělo, péče o vlasy, doplňky a wellness produkty.  Základní vize společnosti je „být 

jedničkou na trhu přímého prodeje mezi kosmetickými společnostmi.“ Logotyp Oriflame byl 

vizuálně upraven podtržením, což prezentuje Oriflame jako dynamicky se rozvíjející 

společnost. Logo působí moderním vzhledem a pomocí něj lze jednoduše a rychle 

identifikovat společnost viz obr. 2.2. Firemními barvami jsou bílá, stříbrná, šedá, černá a 

zelená. [25] 

 

 

 

        Obr. 2.2 – Logo firmy Oriflame [25] 

Avon Cosmetics, spol. s r.o. – jedna z celosvětově vedoucích společností v oblasti 

přímého prodeje kosmetiky ve více než 100 zemích světa. Avon začal v České republice 

působit od roku 1991. Nabízí kosmetiku pro péči o tělo, dekorativní kosmetiku, parfémy a 

doplňky. Vize společnosti je „být společností, která nejlépe rozumí potřebám žen, co se týče 

produktů, služeb a seberealizace, a globálně je uspokojuje.“ Firemními barvami jsou bílá, 

růžová, černá a modrá viz obr. 2.3. [14] 

 

 

 

       Obr. 2.3 – Logo firmy Avon [14] 

Yves Rocher, spol. s r.o. – francouzská kosmetická firma působící ve více než 86 

zemích světa. Na český trh kosmetiky vstoupila v roce 1991. V současné době se v ČR 

nachází cca 15 franchisových a 27 vlastních prodejen, zejména v nákupních centrech. Nabízí 

čistě přírodní produkty z oblasti péče o obličej, tělo a vlasy, parfémy, doplňky stravy, aj. Logo 

firmy je vytvořeno v rámci firemní filozofie založené na zodpovědném zacházení s přírodními 

zdroji. Symbol YR představuje motiv rostliny v kruhu. Použitými barvami v logu jsou zelená, 

bílá a hnědá viz obr. 2.4. [27] 

 

 

 

       Obr. 2.4 – Logo firmy Yves Rocher [] 
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Mary Kay, s.r.o. – patří k největším kosmetickým společnostem zabývajících se 

přímým prodejem. Zastoupení má ve více než 35 zemích světa. Firma Mary Kay zahájila svou 

činnost v České republice v roce 1997. Specializuje se na výrobky pro péči o pleť, péči o tělo, 

parfémy a dekorativní kosmetiku. Základním citátem společnosti Mary Kay je „děláme něco 

víc, než jen pouhý prodej kosmetiky, měníme životy žen.“ Společnost se prezentuje pomocí 

bílé, černé, růžové a šedé barvy viz obr. 2.5. [22] 

 

 

       Obr. 2.5 – Logo firmy Mary Kay [22] 

Herbalife International, s.r.o. – jedna z předních společností v oblasti wellness 

působící ve více než 75 zemích světa. Společnost Herbalife působí v České republice od roku 

1992. Výrobkové portfolio je rozděleno do následujících kategorií: regulace hmotnosti, 

energie, sport a fitness a osobní péče. Hlavní vizí společnosti je „pomáhat lidem měnit jejich 

životní styl.“ Firemní barvy jsou zelená, bílá a černá viz obr. 2.6. [15] 

 

     

      Obr. 2.6 – Logo firmy Herbalife [15] 

Další konkurenci pro firmu Miss Cosmetic představují známé značky jako například 

Ryor, Saloos, Amway, L´Oreál, Nivea, Dermacol, aj. 

2.7 Cena 

 Ceny produktů si určuje samotná organizace. Jde tedy o subjektivně stanovené ceny. 

Tvorba cen je dále tržně orientována jak na konkurenci, tak na spotřebitele. Dalším faktorem, 

který ovlivňuje výši ceny produktů, jsou náklady na výrobu.  

Ceny jednotlivých výrobků se liší v závislosti na typu produktu a náročnosti na jeho 

výrobu. Nejlevnější výrobky firmy Miss Cosmetic jsou z kategorie péče o tělo. Nejdražšími 

výrobky jsou parfémy, krémy na obličej a výrobky na podporu zdraví. Cenové rozpětí 

poskytovaných produktů je tedy od 90 Kč do 4 500 Kč. Z toho 4 500 Kč je zvýhodněná cena 
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balíčku výrobků pro podporu zdraví. V případě nákupu produktů, které jsou obsaženy 

v balíčku, jednotlivě by se cena pohybovala okolo 6 300 Kč.  

Zákazníci si mohou dané výrobky zakoupit prostřednictvím on-line prodeje nebo 

osobně na pobočkách firmy Miss Cosmetic. Při nákupu nad 1000 Kč je poštovné zdarma a 

zákazník taktéž dostane dárek. [23] 

2.8 SWOT analýza 

Swot analýza slouží k hodnocení současného stavu firmy pomocí jednotlivých faktorů, 

které na ni působí. Níže uvedená swot analýza (viz tab. 2.1) je sestavena na základě informací 

z webových stránek a vnitřních materiálů firmy. V úvahu jsou taktéž brány informace 

vycházející z analýzy trhu. Jednotlivé faktory byly ohodnoceny na číselné škále od 1 do 10.  

Silné stránky Slabé stránky 

• Výzkum a vývoj na vysoké úrovni 

• Použití nejmodernějších technologií výroby 

• Přírodní kosmetika vyráběná dle norem EU 

• Vysoká kvalita produktů 

• Kvalifikovaný a vyškolený personál 

• Internetové stránky 

• Nově na trhu 

• Poloha firmy 

• Marketingová komunikace 

• Malé povědomí o firmě 

• Vysoké ceny výrobků 

• Dosavadní absence firemního loga 

Příležitosti Hrozby 

• Expanzivní rozšíření firmy v ČR i Evropě 

• Zvýšení povědomí o firmě 

• Využití nejnovějších technologií 

• Snížení nákladů výroby 

• Lepší identifikace pomocí loga 

• Větší počet poboček 

• Silná pozice klíčových konkurentů 

• Přesun stávajících zákazníků ke konkurenci 

• Vstup nové konkurence na trh 

• Legislativa 

• Zvýšení nároků na kvalitu produktů 

• Zvyšování cen surovin 

Tab. 2.1 – Swot analýza společnosti Miss Cosmetic 

2.8.1 Analýza silných a slabých stránek 

Pro hodnocení byla použita číselná škála od 1 do 10, kde faktory slabých stránek byly 

ohodnoceny od 1 do 5 a silné stránky od 5 do 10. Taktéž bylo hodnoceno, jak jsou jednotlivé 

faktory důležité z hlediska trhu. K tomuto účelu byla využita celá číselná škála od 1 do 10 jak 
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pro silné tak pro slabé stránky. Čím větší číslo, tím je daný faktor důležitější a je třeba se na 

něj zaměřit, viz tab. 2.2 a obr. 2.7. 

Č. Silné a slabé stránky Výkonnost Závažnost 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Výzkum a vývoj na vysoké úrovni 

Použití nejmodernějších technologií výroby 

Přírodní kosmetika vyráběná dle norem EU 

Vysoká kvalita produktů 

Kvalifikovaný a vyškolený personál 

Internetové stránky 

Nově na trhu 

Poloha firmy 

Marketingová komunikace 

Malé povědomí o firmě 

Vysoké ceny výrobků 

Dosavadní absence firemního loga 

9 

8 

9 

9 

8 

7 

5 

3 

4 

3 

3 

2 

10 

8 

9 

10 

7 

7 

6 

3 

9 

8 

8 

7 

Tab. 2.2 – Silné a slabé stránky společnosti 

 

 
Obr. 2.7 – Závažnost a výkonnost silných a slabých stránek společnosti 
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2.8.2 Analýza příležitostí 

Jednotlivé faktory příležitostí byly hodnoceny na škále od 1 do 10 podle toho, jak je 

daný faktor přitažlivý pro firmu a jaká je pravděpodobnost úspěchu realizace, viz tab. 2.3 a 

obr. 2.8. 

Č. Příležitosti 
Pravděpodobnost 

úspěchu 
Přitažlivost 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Expanzivní rozšíření firmy v ČR i Evropě 

Zvýšení povědomí o firmě 

Využití nejnovějších technologií 

Snížení nákladů výroby 

Lepší identifikace pomocí loga 

Větší počet poboček 

7 

8 

4 

6 

5 

7 

10 

8 

9 

9 

7 

10 

Tab. 2.3 – Příležitosti společnosti 

 
Obr. 2.8 – Pravděpodobnost úspěchu a přitažlivost příležitostí společnosti 

Pro společnost Miss Cosmetic je nejlépe využitelnou příležitostí využití nejnovějších 

technologií, díky nimž si výrobky udrží stále vysokou kvalitu, ne-li lepší oproti konkurenci.  

 Další výbornou příležitostí je lepší identifikace společnosti pomocí nového loga. 

Prvotní náklady do návrhu loga budou pro společnost vysoké, avšak v budoucnosti bude jeho 

hodnota mnohem vyšší. Zákazníci si tak budou schopni lépe přiřadit výrobky k dané 

společnosti, a taktéž se zvýší povědomí o firmě.  
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 Expanzivní rozšíření firmy v ČR i Evropě a s ním související větší počet poboček jsou 

pro společnost atraktivními příležitostmi, avšak finančně obtížně realizovatelné.  

Neméně atraktivní příležitostí je snížení nákladů výroby. Společnost by této situace 

mohla využít ve prospěch snížení ceny výrobků, což by posilnilo její slabou stránku. Taktéž 

by to znamenalo výhodu oproti konkurenci.    

2.8.3 Analýza hrozeb 

 Dané faktory byly hodnoceny z hlediska pravděpodobnosti výskytu hrozeb a jejich 

závažnosti pro firmu. Čím větší pravděpodobnost výskytu a závažnosti pro firmu, tím větší 

číslo bylo přiřazeno danému faktoru, viz tab. 2.4 a obr. 2.9  

Č. Hrozby 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Závažnost 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Silná pozice klíčových konkurentů 

Přesun stávajících zákazníků ke konkurenci 

Vstup nové konkurence na trh 

Legislativa 

Zvýšení nároků na kvalitu produktů 

Zvyšování cen surovin 

8 

4 

9 

9 

7 

8 

9 

8 

6 

8 

9 

10 

Tab. 2.4 – Hrozby společnosti 

 

Obr. 2.9 – Pravděpodobnost výskytu a závažnost hrozeb společnosti 
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Všechny výše uvedené hrozby jsou pro společnost závažné, a proto je třeba se zaměřit 

na jejich neustálé sledování, popřípadě rychle reagovat.   

 Silnou pozici klíčových konkurentů pro společnost Miss Cosmetic je možné 

eliminovat díky vysoké kvalitě produktů, což je jedna ze silných stránek společnosti. V dnešní 

době je zákazník ochoten zaplatit více ale za vysokou kvalitu nabízených produktů.  

 Velmi pravděpodobné je zvýšení cen surovin. Pro společnost to znamená vážné 

ohrožení, které by vedlo ke zvýšení už tak dost vysoké ceny výrobků. Společnost by se měla 

zaměřit na hledání možného snížení nákladů na výrobu a tím ušetřit.  

 Taktéž legislativní vyhlášky, směrnice a jiná nařízení týkající se kvality zpracování 

výrobků a technického postupu výroby není možné eliminovat. Společnost se tudíž musí 

těmto právním předpisům přizpůsobit, jinak hrozí vysoké sankce za porušení. 

 Hrozby odchodu stávajících zákazníků ke konkurenci, či vstupu nové konkurence na 

trh má společnost možnost snížit díky nabídce kvalitních výrobků.  

Zásadní pro firmu je neustále sledovat svou konkurenci a její nabídky. V případě 

ohrožení by se ji měla vyrovnat nebo přijít s výhodnější nabídkou pro zákazníka.  
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3. Teoretická východiska firemní identity 

V současné době je trh přesycen firmami nabízejícími stejné výrobky či služby. Aby 

se odlišily od konkurence, hledají nástroje, pomocí nichž se stanou zajímavějšími pro 

zákazníky.  Jedním ze způsobů je vytvoření firemní identity, která odliší společnost od zbytku 

trhu.  

3.1 Firemní identita 

Firemní identita je překlad anglického sousloví Corporate Identity neboli CI. Firemní 

identita je součástí firemní strategie. Představuje to, jaká firma je. Její charakter, vlastnosti a 

způsob jak se prezentuje pomocí jednotlivých prvků, které identitu tvoří. Utváří obraz firmy 

za pomocí firemní historie, filozofie a jejího poslání. Základním východiskem pro realizaci 

firemní identity je filozofie a strategie organizace. [11,21]  

 Podle Svobody, který vycházel z tvrzení Němce, lze firemní identitu charakterizovat 

ve třech základních bodech:  

 proces vnímání skutečnosti, neboť se jedná o identifikaci něčeho či někoho 

 proces solidarizace, kdy být identifikován znamená cítit se součástí většího 

celku  

 identitu představuje totožnost neboli trvalá vlastnost. [9] 

 “Firemní identita je tedy strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové 

filosofie a dlouhodobého podnikatelského cíle. Tuto představu musí potvrzovat chování firmy 

a veškerá komunikace uvnitř i navenek, neboť naplánovaná firemní identita přestává být snem 

jedině tehdy, je-li neustále a důsledně stvrzována konkrétním působením organizace”, jak 

tvrdí Horáková, Stejskalová a Škapová (2008, s. 59). 

 Základním cílem firemní identity je vytvořit prezentaci firmy v procesu vnější a 

vnitřní komunikace. Vnitřní komunikace slouží k tomu, aby se zaměstnanci cítili s firmou 

spjati, posílit jejich soudržnost a sounáležitost k organizaci. Tímto krokem se zlepší 

produktivita práce dané firmy. Komunikace firmy s vnějším okolím slouží k odlišení 

organizace na trhu a posílení její konkurenceschopnosti. Čím více se vnitřní a vnější veřejnost 

ztotožňuje s firemní identitou, tím více se celková efektivnost firmy stává větší. [5,9] 
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Firemní identita by se měla průběžně přehodnocovat podle toho, jak se vyvíjí struktura 

a činnost organizace. Taktéž by měla sledovat vývoj hlavních cílových skupin, zejména 

spotřebitelů, odběratelů, aj. [4] 

3.2 Historie firemní identity 

Základy firemní identity se datují již od starověku. Pomocí zavedených pravidel se 

instituce snažily o sjednocení chování a působení jednotně na veřejnosti. Organizace jako 

např. stát, armáda a církev se snažily zavést jednotné chování a jednotnou politiku uvnitř dané 

instituce. Nejvýrazněji se potřeba identifikace projevovala ve vojenství. Vojáci dané armády 

byli oděni do stejných uniforem a řídili se pravidly vojenského řádu.  

 Výraznější vývoj firemní identity začal na počátku 20. století. Jednotnou identitu, 

design firmy, začaly prosazovat na přelomu 50. a 60. let velké designérské firmy zejména 

v USA a Velké Británii. Jednalo se o velké mezinárodní organizace jako např. Shell, 

Lufthansa, BMW, IBM, aj.  

 Jeden z prvních projektů u nás byla realizace designu pro Brněnské veletrhy a výstavy 

v polovině 70. let pod vedením výtvarníka J. Rajlicha staršího. Nejméně do 70. let byla 

firemní identita zjednodušována a považována pouze za jednotný vizuální styl organizace.  

 V průběhu 80. let v Americe a západní Evropě docházelo k upřesnění termínu firemní 

identity.  Nezahrnoval již jen firemní design ale i firemní komunikaci, kulturu, aj. V této době 

se také uskutečňovaly první větší projekty firemní identity. Největší vývoj probíhal v USA, 

Velké Británii, Japonsku a následovně ve Francii a Německu. [4,9] 

3.3 Prvky firemní identity   

Firemní identita zahrnuje čtyři základní prvky, které se navzájem ovlivňují a utvářejí 

spolu vztahy a vazby. Tyto nástroje působí jak na vnější okolí, tak uvnitř organizace. Tímto 

způsobem pak vytvářejí firemní image.  

3.3.1 Firemní komunikace  

Firemní komunikace (corporate communication) je proces, který transformuje firemní 

identitu do image firmy pomocí toho, jak firma komunikuje s cílovými skupinami. Zahrnuje 

komunikaci jak s vnitřním tak s vnějším prostředím.  
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Firemní komunikaci tvoří především: firemní design, public relations, human 

relations, investor relations, employee relations, university relations, government relations, 

minority relations, industry relations, corporate advertising, veřejná vystoupení a propagace 

stanovisek. [9,11] 

3.3.2 Firemní kultura  

Firemní kultura (corporate culture) zahrnuje hodnoty, vztahy, cíle, způsob chování a 

určité rituály firmy. Jedná se o kvalitativní veličinu, která je jen stěží měřitelná. Firemní 

kulturu tvoří stanovená pravidla, jimiž se firma i její zaměstnanci řídí.  

Firemní kultura se prezentuje směrem ven i dovnitř firmy pomocí firemní komunikace. 

Je důležité, aby na sebe navzájem působily pozitivně, čímž dojde k upevnění jednotné firemní 

identity. [5,11] 

3.3.3 Produkt  

 Produkt je podstatou existence firmy, prostřednictvím jehož dochází k uspokojování 

potřeb cílových skupin. Velmi důležité pro budování firemní identity je jeho emocionální 

působení na zákazníky jako například vliv na sebeuspokojení, že produkt vlastníme a 

používáme. [11] 

3.3.4 Firemní design  

Firemní design (corporate design) slouží k zavedení a ukotvení jednotného vizuálního 

stylu organizace. Měl by vyzařovat podnikovou identitu a vytvářet image firmy. Tím 

společnost usnadní cílové skupině jednoduchou identifikaci na konkurenčním trhu. 

Společnost by měla komunikovat jednotným vizuálním stylem se svými zákazníky, 

zaměstnanci, obchodními partnery i dodavateli či odběrateli.  

Firemní design zahrnuje následující základní prvky:  

 název firmy 

 značku, která slouží k odlišení a propagaci produktu či služby na trhu,  

 logo pro identifikaci firmy, 

 barvu, jež slouží k podtržení charakteru firmy, 

 písmo a typografii, 

 grafika obalů, aj. 
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Firemní design představují i odvozené prvky jednotného vizuálního stylu, kam patří: 

 merkantilní tiskoviny jako jsou vizitky, obálky, pozvánky, hlavičkový papír, aj. 

 propagační tiskoviny a inzerce – letáky, prospekty, billboardy, katalogy, 

inzeráty, aj., 

 drobné reklamní předměty, 

 razítka, 

 propagační textil, 

 označení vozidel a budov, 

 architektura a fasáda budov, úprava okolí budovy, aj. 

Jednotný vizuální styl je většinou zachycen v design manuálu. Ten slouží k 

přesnému vymezení jak zacházet s jednotlivými komponentami, a jak je využívat. Jedná se o 

podnikovou normu, která by měla být společností dodržována. Vytvoření design manuálu 

vychází z koncepce firemní identity, jež se opírá o firemní filozofii.  

Jde tedy o soubor závazných pravidel pro firmu, který slouží k vytvoření jednotného 

vizuálního stylu. Každý zaměstnanec, který řeší firemní propagační materiály, by se měl 

pohybovat v přesně určených mantinelech.  

Základní grafický manuál zahrnuje: 

 souhrn pravidel grafiky, 

 pravidla pro využití fontů a jejich definice, 

 pravidla pro využívání barev a jejich definice,  

 pravidla pro používání loga, 

 firemní tiskoviny a 

 layout dokumentů. [5,17,18] 

Kombinací jednotlivých složek firemní identity vzniká obraz firmy neboli firemní 

image. Struktura firemní identity v praxi je uvedena níže, viz obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 – Struktura firemní identity v praxi (upraveno autorem) [9] 

3.4 Logo  

 Pojem logo pochází z řeckého Logos, což znamená v překladu „slovo“ ale i 

„rozumová myšlenka“. V angličtině a jiných jazycích je však přijímán jako „obrazový 

symbol“. Funguje jako symbol či vizuální znak, který znázorňuje dané slovo. Jeho funkce 

jsou jak emocionální tak racionální.  

 Logo je vizuální symbol, který slouží k prezentaci a identifikaci značky. Mělo by 

vyvolat ve spotřebiteli správnou asociaci a dokázat ho poznat bez jakékoliv nápovědy. Díky 

němu se firma prezentuje vnějšímu okolí a dává najevo informace o dané organizaci, co dělá a 

jaká je. Logo tedy musí korespondovat s cílovou a zájmovou skupinou firmy.   

 Vysekalová a Mikeš definují logo následovně: 

 pomocí loga by mělo dojít k rychlému rozpoznání firmy a značky, 

 mělo by přenášet pozitivní emocionální reakci na produkt a firmu, 

 mělo by mít stejný význam pro různé cílové skupiny a 

 vytvářet pocit známosti, která vzbuzuje ve spotřebiteli důvěru. [12] 

Při tvorbě loga jsou nejdůležitější dva aspekty – barva a tvar. Výzkum nizozemských 

autorů Gastona van de Laara a Lianne van de Bergové-Weitzelové se zaměřil na zkoumání 

tvarů loga a jejich působení na lidi. Tvary log rozdělili do tří níže uvedených základních 

skupin podle Holmqistovy klasifikace.  
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Abstraktní tvar – představuje zvláštní, nedefinovatelné obrazce, které není možné 

pojmenovat, příkladem loga je „fajfka“ firmy Nike, viz obr. 3.2. 

 

 

 

 

    Obr. 3.2 – Logo firmy Nike [24] 

Popisný tvar – znázorňuje věci, které jsou běžně používané a lehce rozpoznatelné 

v dané kultuře, patří zde např. logo Pumy, viz obr. 3.3. 

 

 

 

 

      Obr. 3.3 – Logo firmy Puma [26] 

Sugestivní tvar – tvar loga je znázorněn abstraktně a jeho symbolika lze jen stěží určit, 

například se jedná o lišku Českomoravské stavební spořitelny či logo firmy Mattoni, viz obr. 

3.4. 

 

 

 

         Obr. 3.4 – Logo firmy Mattoni [19] 

Nejsnadněji rozpoznatelné a zapamatovatelné loga měly abstraktní tvar. K tomuto 

závěru přispěl fakt, že se nejedná o složité tvary a jsou jedinečné. Nelze je tedy zaměnit 

s jinými logy. A nejhůře dopadly loga se sugestivním tvarem.  

Logo je velmi důležitou součástí firemní identity, jež má vliv na image firmy a na to, 

jak je daná organizace vnímána. [3,11,12] 

3.5 Historie loga 

  Historie tvorby loga, kterým se dříve říkalo ochranné známky či obchodní značky, 

sahá do konce 18. století. Logo nebylo určeno zákazníkům, ale distributorům. Sloužilo 
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k rozpoznání zboží hostinskými, obchodníky, dělníky v přístavech, aj. První loga se razila na 

sklo či keramiku, a byla vypalována na dřevo. 

S příchodem průmyslové revoluce v 2. polovině 19. století byla loga vyjadřována 

prostřednictvím malých ilustrací, které přesně znázorňovaly to, co daná značka nabízela. 

Jednalo se především o černobílé či jednobarevné ilustrace. Jedním z nejstarších log je 

ilustrace firmy Ivory ze 70. let 19. století.  

 Vzhled loga se s příchodem modernismu na začátku 20. století minimalizoval a 

zjednodušil. Vývoj vzhledu loga byl v 70. letech 20. století ovlivněn kulturními změnami a 

technologickými pokroky v grafické reprodukci. Od 90. let 20. století do počátku 21. století 

měly na změnu tvorby loga vliv počítače. Přispěly k vytváření vizuálních efektů jako barevné 

přechody, vzory, zvýraznění, vrhání stínů, 3D, aj. [3] 

3.6 Skutečnosti ovlivňující návrh loga 

 Než dojde k samotnému návrhu loga, je nutné si uvědomit, co má dané logo 

vyjadřovat. Jaké pocity či asociace má vzbudit v lidech, kteří se s logem dostanou do 

kontaktu. Rozeznáváme následující níže uvedené čtyři základní druhy asociací. 

Abstraktní a dekorativní – jde o symbol, který má pouze dekorativní význam, ale 

přesto vyjadřuje jistou informaci o firmě. 

Profesionální a produktová – není-li jasné z názvu firmy, co daná firma dělá, pomocí 

symbolu vyjadřuje oblast, ve které firma působí. 

Fonetická – použitý symbol zní stejně jako název firmy, nebo jeho část. 

Písmenná – pro základ designu loga jsou většinou používány iniciály dané firmy, 

jedná se například o společnost VolksWagen VW. 

Taktéž musí být brány v úvahu skutečnosti, které návrh loga ovlivní. Jedná se 

především o tyto oblasti: 

 charakteristika firmy – její historie, poslání, produkty které nabízí aj., 

 trh – konkurence firmy na daném trhu a cílová skupina zákazníků, na kterou se 

podnik soustředí,  

 struktura firmy – jak je daná firma velká, kolik má poboček a 

 vztah k minulosti – zda existuje nějaký materiál, který by ovlivnil tvorbu loga, 

například heraldický znak, fotografie, aj.  
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Důležitým prvkem, který ovlivňuje návrh loga, je samotná velikost firmy. Menší firmy 

většinou upřednostňují typograficky složitější, ilustrativní a detailnější loga s výraznou 

grafikou, které však vypovídají o její činnosti. Tímto vyzývavým způsobem se snaží o 

zviditelnění. 

Naopak velké společnosti, jejichž cílová skupina je široká veřejnost, se zaměřují na 

pouze písmenná loga, nebo loga s jednoduchým typografickým prvkem. Příkladem log 

s jednoduchým typografickým prvkem jsou firmy Nike, Pepsi, Apple, aj. Příkladem pouze 

písmenných log jsou firmy Coca-Cola, IBM, BRAUN, aj. 

Velké společnosti vyžívají jednoduchá loga už proto, že jsou používány při různých 

příležitostech, zvětšená, zmenšená a deformovaná kvůli tvaru, na kterém jsou použity. [5] 

3.7 Pravidla návrhu loga 

 Pro vytvoření správného loga je důležité využít několik zásadních pravidel. Logo by 

tedy mělo splňovat níže uvedené vlastnosti. 

 Jasné a originální – nemělo by mást zákazníky, ani imitovat jiná loga. 

 Obsažné – logo by mělo vyjadřovat poslání a osobnost dané společnosti. 

 Rozpoznatelné – lidmi by mělo být snadno rozpoznatelné, a nemělo by vzbuzovat 

negativní asociace v žádné zemi, kde bude použito. 

 Zapamatovatelné – nejlépe zapamatovatelná loga jsou celistvá, ty loga, která si lidé 

zapamatují při letmém zahlédnutí a vryjí se okamžitě do paměti, např. logo velrybářského 

musea New Bedford Whaling Museum kombinující plachetnici a ocas velryby.  

 Jednoduché – čím jednodušší logo, tím více možností pro využití, např. na vizitkách, 

odznacích, reklamních plochách, na webu, aj. Jednodušší logo je snadněji rozpoznatelné a 

zapamatovatelné, čímž dosáhne nadčasové kvality, např. FedEx, BBC, Samsung. 

 Přiměřené – každé logo by mělo odpovídat charakteru firmy, kterou reprezentuje. 

Doslovně však nemusí odhalit oblast, ve které firma působí. Např. logo BMW či Hawaiian 

Airlines, které neobsahují auto ani letadlo. 

 Jedinečné – mělo by být jasně a snadno rozlišitelné od konkurenčního loga, osobité, 

návrh loga by měl být zřetelný hlavně tvarem a kontrastem, např. loga Newspaper Marketing 

Agenci a Awards for National Newspaper Advertising (ANNAs). 

 Moderní a nadčasové – logo by nemělo být příliš poplatné době, kdy vzniklo. 



 

21 
 

 Uplatnitelné v různých velikostech – logo by mělo být čitelné i při použití jak na velmi 

malých plochách, např. propisce, tak na velkých plochách, jako je např. billboard, aj. [1, 5] 

3.8 Tvar 

 Ikony, které patří do některé z následujících skupin tvarů, mají svůj univerzální 

význam, a pro okolí jsou lépe zapamatovatelné. Mezi tyto základní tvary patří především níže 

uvedené tvary.  

 Kruh – je nejpřirozenějším tvarem, většinou připomíná slunce, vejce, kapky vody, aj., 

a díky tomu je jeho nejčastější použití k zobrazení plynulosti životního cyklu, 

v abstraktnějším pojetí slouží k vyjádření střídání ročních období nebo jednotu světa. 

 Čtverec – vyjadřuje řád, rozumnost a podmanění přírodních prvků, 

 Trojúhelník – je využíván k vyjádření autority, konfliktu, sexuality, konstrukčního 

napětí v kompozici a jako indikátor směru. 

 Hvězda – je nejoblíbenějším a nejpodnětnějším symbolem s jakýmkoliv počtem cípů, 

hvězda vyjadřuje naději, energii, věčnost, svobodu, víru, aj. 

 Kříž – je dalším z nejběžněji používaných symbolů, dříve symbolizoval křižovatku či 

abstraktní obraz postavy, dnes je v mnoha kulturách vyjádřením kontinuity života a štěstí, ale 

také křesťanství. 

 Spirála – představuje nekonečnost, tajemství života a vážnost přírody. 

 Kosočtverce, pětiúhelníky a šestiúhelníky – většinou vyjadřují zdokonalení, kvalitu 

nebo luxus. 

 Štít – je nejumělejším tvarem, symbolizuje většinou ochranu, bezpečnost, sílu a 

autoritu. [3] 

3.9 Barvy 

 Před výběrem barvy, která bude danou firmu prezentovat, je nutné si položit 

následující níže uvedené otázky. 

 Je daná barva v souladu s firemní filozofií? 

 Je barva dostatečně odlišná od barev naší konkurence? 

 Představuje firemní barva dostatečně atraktivitu produktů? [9] 

 Každá barva má svůj psychologický význam a vzbuzuje určité asociace. Také 

ovlivňují naše pocity, které v nás vyvolávají. Barvy se dělí na teplé (žlutá, oranžová a 
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červená), studené (zelená, modrá a fialová) a neutrální barvy, kam patří černá a bílá. Teplé 

barvy nás většinou vzrušují, jsou považovány za aktivní, kdežto studené barvy působí 

uklidňujícím dojmem a jsou pasivní. Níže jsou uvedeny základní barvy a jejich psychologické 

působení na člověka. 

Červená – vyjadřuje odvahu, sílu, energii, vitalitu, vášeň, vzrušení, touhu po životě a přitahuje 

pozornost. Taktéž vyjadřuje naléhavost, což je patrné z loga Červeného kříže. 

V každé kultuře má jiný význam, např. v Jižní Africe je barvou truchlení, kdežto 

v Číně je barvou štěstí a blahobytu. Variacemi červené barvy jsou růžová a 

purpurová, které symbolizují lásku, důvěrnost a důvěryhodnost. Jelikož červená vzbuzuje 

chuť k jídlu, je využívána u mnoha potravinářských společností. Jedná se především o KFC, 

McDonald, Burger King, Nestlé, aj. Dalšími společnostmi jsou taktéž Marlboro, Coca-Cola, 

Johnson & Johnson, DHL, Honda a Lego. 

Oranžová – je uklidňující a povzbudivou barvou. Většinou je spojována s mocí, hojností a 

bohatstvím. V USA je oranžová spojována se svátkem Halloween, zatímco 

v Irsku či na Ukrajině má politický význam. Při použití v logu tedy nese prvek 

nejistoty. Variacemi oranžové jsou hnědá, béžová a jantarová. 

Žlutá – znamená vitalitu, sluneční světlo, teplo a uvolnění. Působí vesele a uklidňujícím 

dojmem. Např. v Japonsku je barvou odvahy. Často je spojována se zlatou 

barvou. 

 

Zelená – symbolizuje čerstvost, klid a uvolnění, jelikož je nejběžnější barvou v přírodě. 

Slouží k vyjádření rovnováhy, souladu a pro zachycení přírodních produktů. 

Představuje taktéž pozitivní hodnoty, jako jsou novota, růst, čerstvost, léčení, aj. 

V islámských zemích je barvou čistoty, kdežto v USA je považována za barvu 

peněz, jelikož je používána na amerických bankovkách. Zelenou barvu v logu používají 

například společnosti Starbucks, Garnier, Oriflame, Animal Planet, X-BOX 360, aj. 

 

Modrá – využívá se pro znázornění modernosti, vysoké kvality, krásy a čistoty. Je nejvíce 

uklidňující barvou. Vzbuzuje asociace, jako jsou stabilita a konzervativnost. Bývá 

často spojována s inteligencí, tradicemi, autoritou, věrností a hrdostí. Variacemi 

jsou tyrkysová a azurová barva, kterým bývají přisuzovány magické účinky. 

Modrou barvu zejména používají pojišťovny, banky, policie, vláda, lázně, lékařské 

společnosti, aj. Nejznámější modrá loga mají společnosti IBM, HP, Dell a Ford. 
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Fialová – je spojována s bohatstvím, mocí a kvalitou. Bledší odstíny fialové vyjadřují slabost, 

proto nejsou často využívány v návrzích loga. V zemích Latinské Ameriky a Asie 

je považována za barvu smutku.  

 

Hnědá – většinou je spojována s bohatstvím a požitkem, jelikož se jedná o barvu kávy a 

čokolády. Působí hodnověrně, neboť vzbuzuje pozemské asociace. Hnědá barva 

se hodí k většině jiných barev.  

 

Černá, bílá a šedá – jak už bylo řečeno, černá a bílá jsou neutrálními barvami. Většinou jsou 

použity pouze k úpravě ostatních barev. Šedá se hodí k jakékoliv barvě, zejména 

ke světlým, jelikož je neutrální. Nejčastěji má podpůrnou roli, kdy doplňuje a 

zdůrazňuje jinou barvu. [3,5] 

3.10 Písmo 

 Hlavní funkcí písma je zprostředkovat sdělení. Tudíž by mělo být pro čtenáře jasné, 

snadno čitelné a přehledné. Každé písmo působí jiným dojmem a vzbuzuje odlišné asociace. 

Taktéž dotváří jednotný obraz firmy. Proto by mělo korespondovat s ostatními prvky 

firemního designu.  

 Nejčastěji se využívají klasické druhy písma, které jsou obsaženy ve všech textových 

editorech. Některé firmy si však nechávají navrhnout svá vlastní speciální písma. Písmo je 

možno rozdělit do následujících níže uvedených kategorií. 

 Patkové písmo – jedná se o písmo, jehož konečky jsou zakončeny malými nožičkami a 

pupeny. Je vhodné spíše pro čtení textu, jelikož při zvětšení např. ve značce dochází 

k nečitelnosti. Jde o písma vytvořená ve středověku. Příkladem patkového písma je např. 

Times New Roman, Baskerville, Bookman, Letter Gothic, aj. 

 Bezpatkové písmo – je výsledkem modernismu 20. století. Tento typ písma je lépe 

čitelný i při větším rozlišení. Jedná se o písmo, které působí moderněji, a je u něj absence 

nožiček a pupenů, které jsou typické pro patkové písmo. Do skupiny bezpatkových písem 

patří např. Calibri, Arial, Tahoma, aj. 
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 Ručně psané písmo – napodobuje svým vzhledem ručně napsaný text, a to za pomocí 

spojek mezi jednotlivými písmy. Tento styl písma by měl být používán při návrzích textu 

s opatrností, jelikož jde o speciální písmo, které nemusí být dostatečně čitelné při jeho 

zvětšení či zmenšení. Zde patří např. Blackadder, Brush Script, aj.  

 Grafické písmo – slouží k zachycení jedinečnosti, originality a především k zaujmutí 

publika. Jde o dekorativní styl písma výjimečný svou stylizací. Do této skupiny patří zejména 

Gypsy Curse, Planet Benson, aj. [3,10] 
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4. Metodika shromažďování dat 

 Tato kapitola je rozdělena do dvou hlavních částí, kterými jsou přípravná etapa a 

realizační etapa. V etapě přípravy výzkumu je definován výzkumný problém a cíl.  

V neposlední řadě je definován plán výzkumného projektu. V rámci něj jsou specifikovány 

zdroje údajů, které poslouží k výzkumu. Dále metody, techniky a nástroje jejich sběru, časový 

harmonogram, místo sběru dat, technika výběru vzorku a cena výzkumu. Fáze realizace 

výzkumu je zaměřena na sběr údajů a jejich pozdější zpracování. 

4.1 Přípravná etapa 

4.1.1 Definování problému 

 V současnosti na trhu působí nespočet firem nabízejících identické výrobky a služby. 

Má-li být společnost úspěšná a snadno identifikovatelná účastníky trhu, kteří přicházejí 

s firmou do styku, měla by působit jednotným vizuálním vzhledem. K lepšímu odlišení od 

konkurence a lepší zapamatovatelnosti společnosti slouží taktéž logo.  

 Hlavním problémem je nejednotný vizuální vzhled společnosti Miss Cosmetic, s.r.o. a 

dosavadní absence firemního loga, kterým by se reprezentovala.  

4.1.2 Definování cíle výzkumu 

 Cílem výzkumu je zjištění názorů, postojů, srovnání a zhodnocení jednotlivých návrhů 

log, které budou předloženy respondentům.  

 Cílem práce je pak navržení nového loga pro kosmetickou společnost Miss Cosmetic, 

s.r.o., které ji bude co nejlépe vystihovat a reprezentovat. 

4.1.3 Plán výzkumu 

 Plán výzkumu slouží k zachycení jednotlivých činností potřebných pro kontrolu 

výzkumného procesu. 

4.1.3.1 Typy dat 

 V rámci kvalitativního výzkumu byly využity jak sekundární údaje, tak primární 

údaje. Sekundární údaje byly získány především z webových stránek společnosti Miss 

Cosmetic, s.r.o. a jiných internetových stránek zabývajících se problematikou firemní identity, 
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designu a loga. Dále byly využity údaje z periodik, knih a z vnitropodnikové dokumentace 

společnosti k sestavení matice SWOT analýzy, charakteristiky společnosti a její konkurence. 

 Primární údaje byly získány prostřednictvím metody skupinového rozhovoru. 

4.1.3.2 Způsob sběru dat 

 Pro sběr údajů prostřednictvím kvalitativního výzkumu byla využita metoda 

dotazování. Konkrétněji jde o typ osobního dotazování.  

 Pro sběr dat byla využita technika skupinového rozhovoru, taktéž zvaného jako Focus 

Group. V neposlední řadě byla využita technika polaritního profilu, což je zjednodušená 

forma sémantického diferenciálu.  

 Jako nástroj sběru dat posloužil sestavený krátký dotazník, který byl vyplňován 

respondenty v rámci skupinového rozhovoru. Dalšími použitými nástroji byly audiovizuální 

záznam pořízený v průběhu skupinového rozhovoru a scénář (viz příloha č. 2). 

4.1.3.3 Vymezení výběrového souboru 

 Základní soubor tvořily fyzické osoby žijící na území České republiky, které danou 

společnost znají nebo o ní někdy slyšely.   

 Výběrový soubor tvořili muži a ženy, ve věkovém rozmezí od 25 do 60 let, dbající o 

svůj vzhled. Výběrový vzorek u obou skupinových rozhovorů byl sestaven na základě 

techniky vhodného úsudku.  

 První výzkum ve formě skupinového rozhovoru tvořilo 7 osob a moderátor. 

Uskutečnil se v kosmetickém studiu v Jeseníku dne 17. 3. 2012 od 15:30 hodin. Dle vhodného 

úsudku bylo vybráno 7 osob, které se nebály vyslovit svůj názor a byly ochotny se tohoto 

výzkumu zúčastnit.  

 Druhý výzkum se uskutečnil dne 24. 3. 2012 od 15:30 hodin. Tvořilo jej taktéž 7 osob, 

vybraných technikou vhodného úsudku, a moderátor. Níže jsou uvedeny tabulky, které 

popisují složení 1. i 2. skupinového rozhovoru viz tab. 4.1 a tab. 4.2. 
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Pohlaví Počet Podíl 

Muž  1 14 % 

Žena 6 86 % 

Celkem 7 100 % 

Tab. 4.1 – Složení 1. skupinového rozhovoru 

Pohlaví Počet Podíl 

Muž  3 43 % 

Žena 4 57 % 

Celkem 7 100 % 
Tab. 4.2 – Složení 2. skupinového rozhovoru 

4.1.3.4 Metody analýzy dat 

 Analýza získaných údajů z dotazníku byla provedena pomocí softwaru Microsoft 

Office Excel 2007 a Microsoft Office Word 2007. Pro zaznamenání průběhu skupinového 

rozhovoru a důležitých poznatků byl pořízen záznam pomocí audiovizuálního zařízení.  

 Jednotlivé vzhledy log byly navrženy v následujících programech:  

 Sothink Logo Maker 3.4, 

 Logo Smartz 5.0 a 

 AAA Logo 2009. 

4.1.3.5 Rozpočet výzkumu 

 V níže uvedené tabulce je uveden celkový rozpočet obou prováděných výzkumů, viz 

tab. 4.3.  

Položka Cena za 1 ks Počet ks Celková cena 

Barevný tisk dotazníku 5,5 Kč 15 83 Kč 

Černobílý tisk dotazníku 1 Kč 45 45 Kč 

Černobílý tisk scénáře  1 Kč 1 1 Kč 

Barevný tisk návrhů loga 5,5 Kč 5 28 Kč 

Občerstvení 80 Kč 2  160 Kč 

Celkem   317Kč 
Tab. 4.3 – Rozpočet výzkumu 

 



 

28 
 

4.1.3.6 Časový harmonogram  

 Skupinový rozhovor byl rozdělen celkem do dvou fází a jedné přípravné fáze. Níže je 

uveden časový harmonogram obou konaných skupinových rozhovorů, viz tab. 4.4. 

Etapa Délka etapy Činnost 

Přípravná fáze 14:00 - 15:30 

Kontaktování respondentů. 

Zajištění občerstvení. 

Nachystání audiovizuálního zařízení. 

Úvod 15:30 - 15:50 

Přivítání účastníků akce. 

Představení moderátora. 

Důvod a pravidla výzkumu. 

Charakteristika společnosti Miss Cosmetic. 

Upozornění na nahrávání průběhu. 

1. fáze 15:00 - 17:00 
Připomínky a názory na jednotlivá loga. 

Zodpovězení otázek v dotazníku. 

2. fáze 17:00 - 17: 30 
Zhodnocení a seřazení log. 

Zdůvodnění rozhodnutí. 

Závěr 17:30 - 17:40 
Poděkování za účast respondentů a 
rozloučení. 

Tab. 4.4 – Časový harmonogram skupinového rozhovoru 

4.1.3.7 Pilotáž 

 Před samotným sběrem údajů byla provedena kontrola dotazníku, aby se předešlo 

chybám, které mohly být přehlédnuty. Pilotáž byla provedena na 5 osobách, které přišly do 

kontaktu se společností Miss Cosmeic, s.r.o., nebo o ní aspoň slyšely. Takto došlo 

k objektivnímu posouzení otázek použitých v dotazníku. Na základě této pilotáže byly 

opraveny některé otázky. 

4.2 Realizační etapa 

4.2.1 Postup sběru dat 

 K získání potřebných údajů posloužil skupinový rozhovor, který se konal dvakrát a 

pokaždé s jinými respondenty. Poprvé dne 17. 3. 2012 a podruhé dne 24. 3. 2012. Pro lepší 

průběh skupinového rozhovoru byl vytvořen scénář, kterým se řídil moderátor obou 

pořádaných akcí (viz příloha č. 2).  
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 Před samotným začátkem skupinového rozhovoru proběhla přípravná fáze. Každý 

z respondentů byl kontaktován, aby potvrdil svou účast. Dále bylo zajištěno občerstvení a 

nachystáno audiovizuální zařízení pro nahrávání celého průběhu rozhovoru. 

 V úvodu byli přivítáni účastníci akce, představen moderátor a vysvětlen důvod a 

pravidla výzkumu. Respondenti byli taktéž seznámeni s využitím výsledků výzkumu, se 

základní problematikou potřebnou k zaznamenání jednotlivých odpovědí, a taktéž byla 

nastíněna stručná charakteristika společnosti Miss Cosmetic, s.r.o. V neposlední řadě byli 

respondenti upozorněni na nahrávání celého průběhu.  

 V první fázi měli respondenti za úkol vyjádřit se ke každému návrhu loga. Vyjádřit 

své připomínky a názory na předložené vytisknuté logo a následně zodpovědět otázky 

uvedené v dotazníku. Součástí dotazníku je polaritní profil složený z bipolárních 

charakteristik na pětistupňové škále.  

 V druhé fázi měli respondenti za úkol zhodnotit jednotlivé vzhledy navržených log a 

seřadit je od nejlepšího po nejhorší. Nakonec měli za úkol zdůvodnit své rozhodnutí.  

 Na konci skupinového rozhovoru proběhlo rozloučení s respondenty a poděkování za 

jejich účast. 

4.2.2 Zpracování shromážděných dat 

Zpracování shromážděných údajů, z krátkého dotazníku použitého u skupinového 

rozhovoru, bylo provedeno pomocí tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2007. 

Dalším využitým softwarem pro zpracování údajů byl textový editor Microsoft Office Word 

2007. K zaznamenání celého průběhu skupinového rozhovoru bylo využito audiovizuální 

zařízení.  

Pro vytvoření jednotlivých návrhů log pro kosmetickou společnost Miss Cosmetic, 

s.r.o. byly využity následující programy:  

 Sothink Logo Maker 3.4, 

 Logo Smartz 5.0, 

 AAA Logo 2009. 

4.2.3 Problémy při sběru dat 

 Při sběru údajů v rámci skupinového rozhovoru nedošlo k žádnému závažnějšímu 

problému, který by bránil plynulému průběhu výzkumu.  
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Problémy s dotazníkem, který byl součástí skupinového rozhovoru, byly vyřešeny 

ještě před samotnou akcí pomocí pilotáže. Jednalo se pouze o malé chyby v interpunkci a 

otázka číslo 2 byla mírně pozměněna. Z původního znění, zda je logo charakteristické pro 

danou společnost. Na aktuální znění otázky, zda odpovídá dané logo charakteru a činnosti 

společnosti.  

 Při zpracování získaných údajů se nevyskytl žádný závažný problém.  
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5. Analýza získaných dat 

Kapitola je zaměřena na analýzu dat získaných prostřednictvím skupinového 

rozhovoru, který proběhl v rámci dvou skupin. Obě skupiny tvořilo celkem 14 respondentů ve 

věkovém rozmezí od 25 do 60 let. Celý průběh skupinového rozhovoru byl řízen 

moderátorem, jehož úkolem bylo držet se obsahu scénáře skupinového rozhovoru a zjistit 

názory těchto respondentů. K získání názorů posloužil taktéž krátký dotazník, který byl 

účastníkům skupinového rozhovoru předložen.  

Cílem výzkumu bylo zjištění názorů, postojů, srovnání a zhodnocení jednotlivých 

návrhů log, které byly předloženy respondentům. Jednotlivé návrhy log byly následně 

seřazeny od nejlepšího po nejhorší. Vítězný návrh loga bude doporučen společnosti Miss 

Cosmetic, s.r.o.   

5.1 Vyhodnocení jednotlivých návrhů log 

 K vyhodnocování jednotlivých návrhů log byl využit sémantický diferenciál, který 

slouží k převedení subjektivní představy do kvantitativní podoby. Každé logo bylo velmi 

podobně hodnoceno oběma skupinami.  

5.1.1 Vyhodnocení návrhu loga č. 1 

  

 

 

 

       Obr. 5.1 – Logo č. 1 

Vzhled návrhu loga č. 1 (viz výše) se v celkovém hodnocení umístil na 3. místě, o 

čemž svědčí jeho hodnocení, které se pohybuje okolo hodnot 2 až 3, což je kladný až 

neutrální postoj. Tento návrh respondenti z obou skupin hodnotili jako originální, moderní, 

zajímavý (viz obr. 5.2), avšak tvarem příliš neodpovídal činnosti společnosti Miss Cosmetic.  

Ozdobné vlnky nad a pod názvem společnosti se respondentům líbily, ale spíše v nich 

asociovaly pnoucí se listy rostliny, což podle nich neodpovídá kosmetické společnosti. Tohoto 
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názoru se drželi nadále, i když jim bylo sděleno, že se jedná o společnost, která vyrábí ryze 

přírodní kosmetiku.  

Velmi pozitivně se respondenti vyjádřili v rámci diskuze ke zvolenému fontu písma, 

které jim připadalo vznešené a jasně čitelné. K tomuto názoru dospěli díky použití 

bezpatkového písma a dostatečných mezer mezi jednotlivými písmy. Na návrhu taktéž ocenili 

zvolená velká písmena na začátku slov, což nad písmenem „C“ vytvářelo harmonický vzhled, 

kterého by nebylo docíleno v případě použití všech velkých písmen. 

V otázce ohledně pocitu známosti se první skupina shodla, že jim je logo povědomé, 

nebylo ale zjištěno odkud. Respondenti z druhé skupiny uvedli, že pro ně logo není ničím 

známé.  

Průměrné hodnocení, tedy číslo 3, tohoto návrhu se objevilo v jednoduchosti tvaru, 

které na respondenty nepůsobilo ani složitě ani jednoduše. Domnívali se, že v případě 

menšího vyobrazení loga by došlo k horší čitelnosti. Průměrnou hodnotu 3 získalo logo taktéž 

v otázce zapamatovatelnosti a vhodnosti tvaru loga.  

V případě zvolené kombinace barev se obě skupiny shodly jednohlasně na názoru, že 

barvy zelená a růžová jsou pro společnost Miss Cosmetic velmi vyhovující. Zelená podporuje 

myšlenku výroby přírodní kosmetiky a růžová symbolizuje ženskost, což je hlavní cílová 

skupina zákazníků.  

Tento fakt souvisí s další otázkou, která byla respondentům položena v rámci diskuze. 

Zda dané logo koresponduje s cílovou skupinou společnosti. Jak už bylo řečeno výše, díky 

použití růžové barvy logo více vypovídá o zaměření společnosti spíše na ženské pohlaví. 

Zelená barva naopak představuje spojení s přírodou, což se odráží ve výrobcích společnosti 

Miss Cosmetic. Tyto výrobky jsou ryze přírodní a slouží k tomu, aby se zákazníci užívající 

doplňky stravy cítili lépe.   

Celkově tento návrh respondenty zaujal a vyvolal v nich pozitivní reakce a 

důvěryhodnost. Jediné co navrhovali změnit, byly ozdobné vlnky nad i pod názvem 

společnosti na tvar, který nebude připomínat pnoucí se listy. Jako alternativu navrhli změnit 

barvu ze zelené na růžovou, aby tolik neasociovala zelené listy rostliny.  
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1. skupina  2. skupina 

            Obr. 5.2 – Hodnocení návrhu loga č. 1 

5.1.2 Vyhodnocení návrhu loga č. 2 

 

 

 

 

             Obr. 5.3 - Logo č. 2 

 Návrh loga č. 2 (viz obr. 5.3) se umístil v celkovém hodnocení respondentů velmi 

podobně jako návrh loga č. 6. (viz obr. 5.4). Logo č. 2 bylo označeno spíše negativně až 

neutrálně. Skončilo tedy celkově až na posledním, tj. 6. místě.  

 Hodnocení parametrů tohoto loga bylo oběma skupinami opět velmi podobné, což je 

patrné z níže uvedeného sémantického diferenciálu (viz obr. 5.4). První i druhá skupina 

respondentů se identicky shodla v hodnocení parametrů jednoduchosti, důvěryhodnosti a 

působení loga z globálního hlediska.  

 Průměrně hodnocené byly čtyři parametry loga. Respondenti toto logo neoznačili jako 

originální ani jako obvyklé. Vyplývá to taktéž z otázky č. 4 uvedené v dotazníku (viz příloha 

č. 1), zda je jim logo povědomé či známé. Na tuto otázku obě skupiny reagovaly shodně. Tvar 

obrazce nad názvem společnosti v nich vyvolává pocit známosti. Opět si však nikdo 

nevzpomněl, odkud se jim tento obrazec zdá povědomý. Taktéž parametry důvěryhodnosti a 
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globálního působení byly hodnoceny průměrně. Tzn., že v respondentech vyvolávalo toto 

logo neutrální postoj v daných oblastech.  

 Nejhůře si vedly parametry zapamatovatelnosti a jednoduchosti loga, které byly 

hodnoceny od obou skupin číslem 4. Tyto parametry jsou jedny z nejdůležitějších vlastností 

loga, které by mělo mít. Z tohoto důvodu dané logo nevyhovuje společnosti, která usiluje o 

extenzivní rozšíření nejen po celé České republice, ale i po světě. A která by měla být dobře 

zapamatovatelná už díky svému logu, které by ji mělo reprezentovat. 

 Tvar loga je pro společnost Miss Cosmetic nevhodný, na čemž se opět shodly obě 

skupiny respondentů. První skupině připomínal obrazec nad názvem společnosti rozkvetlý 

leknín, v druhé skupině asocioval listy stromu. Z tohoto důvodu považovali tento návrh za 

logo reprezentující zahradnictví či květinářství. Se společností vyrábějící kosmetiku neviděli 

žádnou souvislost.  

Tento fakt potvrzují i odpovědi na otázku č. 2 z dotazníku, zda dané logo odpovídá 

charakteru a činnosti společnosti. Všechny odpovědi byly záporné, tedy NE, neodpovídá 

charakteru a činnosti. Při diskuzi v rámci skupinového rozhovoru se taktéž respondenti shodli, 

že logo nekoresponduje s cílovou skupinou společnosti, jelikož představuje spíše květinářskou 

společnost, jak už bylo uvedeno výše.   

 Taktéž zvolený font písma byl hodnocen spíše negativně. Na respondenty působil 

příliš fádně a obyčejně, i když jej na druhou stranu hodnotili jako velmi dobře čitelný i 

v menším provedení.  

   První skupina hodnotila kombinaci barev loga jako vyhovující pro společnost. 

Naopak druhé skupině se nelíbila zelená barva obrazce, která ještě více podporovala působení 

jako vzhledu listů.  

 Respondenti doporučili toto logo nepoužívat pro společnost vyrábějící kosmetiku. 

V případě, že ano, jako alternativu navrhli změnit zelenou barvu obrazce nad názvem 

společnosti na barvu fialovou a název psát černou barvou. 
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1. skupina  2. skupina 

        Obr. 5.4 – Hodnocení návrhu loga č. 2 

5.1.3 Vyhodnocení návrhu loga č. 3 

 

 

 

 

             Obr. 5.5 – Logo č. 3 

Návrh loga č. 3 (viz obr. 5.5) se v celkovém hodnocení respondentů umístil na 1. 

místě. Tzn., že jednotlivé parametry tohoto loga získaly nejlepší hodnocení. To se pohybovalo 

mezi hodnotami 1 až 2. Celkové hodnocení tohoto loga je tedy velmi kladné. 

Taktéž u tohoto loga se hodnocení obou skupin respondentů velmi podobalo, což je 

patrné z níže uvedeného sémantického diferenciálu (viz obr. 5.6). Největší, avšak 

zanedbatelný, rozdíl byl ohledně kvality loga. Zde se respondenti obou skupin lišili nejvíce 

v jejich názorech v rámci jednotlivých parametrů. Naopak naprosto shodné hodnocení bylo 

v parametrech jednoduchosti a důvěryhodnosti loga.  

 Na respondenty tento návrh loga působil velmi originálně, moderně, zajímavě, lehce 

na zapamatování a hlavně jednoduchým tvarem. Což jak už bylo řečeno výše, jsou jedny 

z nejdůležitějších vlastností, které by logo mělo mít. Tento návrh loga splňuje všechny 
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parametry, tudíž je nejideálnějším pro společnost Miss Cosmetic, jejímž posláním je expanze 

do ostatních zemí.  

Této společnosti velmi vyhovuje tvar loga díky jeho jednoduchosti, což je důležité 

v rámci vyobrazení na různých předmětech. Nejen na výrobcích společnosti Miss Cosmetic, 

ale i propagačních materiálech, jako jsou propisky, vizitky, oděv zaměstnanců, aj., kde by 

mohlo vyobrazení loga působit problémy.  

Tento fakt je podpořen i hodnocením číslem 1, kdy respondenti uvedli, že tvar loga je 

pro společnost velmi vhodný. Jeden z respondentů taktéž vyjádřil názor, že tři nad sebou 

poskládané pruhy v něm asociují tři základní kategorie produktů, které společnost vyrábí. 

Tyto tři nad sebou naskládané pruhy v respondentech vzbuzovaly pocit známosti, že už je 

někde viděli. Tento fakt ve spotřebitelích podněcuje důvěru, která je pro společnost velmi 

důležitá. 

Tvar loga je podle respondentů abstraktní. Tento fakt je pro společnost další plus, 

jelikož pro potenciální zákazníky a spotřebitele je nejlépe zapamatovatelný abstraktní tvar 

loga, což je uvedeno výše. Příkladem abstraktního a jednoduchého tvaru je „fajfka“ 

společnosti Nike (viz obr. 3.2), která je lehce zapamatovatelná.  

Jediným parametrem, který se pohybuje u neutrální hodnoty 3, je působení loga 

v globálním či lokálním měřítku.  

Font písma respondenti obou skupin hodnotili jako velmi moderní, energický a ve 

spojení s vlnovkami nad názvem společnosti působí dynamicky. Toto logo v nich asociovalo 

dynamiku rozvoje, pohyb vpřed, pokrok, aj. Taktéž zvolené tučné a bezpatkové písmo bylo 

hodnoceno velmi kladně. Při zmenšené velikosti bylo logo čitelné bez jakýchkoliv obtíží.  

 Zvolená kombinace barev černého písma a odstínů růžových vlnek se respondentům 

velmi líbila. Jak už bylo řečeno výše u loga č. 1, růžovou barvu si respondenti spojovali 

hlavně s ženským pohlavím, které je hlavní cílovou skupinou zákazníků společnosti Miss 

Cosmetic. Tyto barvy podle respondentů podporují charakter a činnost společnosti.   

Celkově toto logo velmi zaujalo obě skupiny, působilo na ně pozitivním dojmem a nic 

by na tomto návrhu nezměnily.  
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1. skupina  2. skupina 

           Obr. 5.6 – Hodnocení návrhu loga č. 3 

5.1.4 Vyhodnocení návrhu loga č. 4 

 

 

 

 

Obr. 5.7 – Logo č. 4 

 Návrh loga č. 4 (viz obr. 5.7) se v celkovém hodnocení respondentů umístil na 2. 

místě. Toto logo bylo vnímáno velmi kladně, což je patrné z níže uvedeného sémantického 

diferenciálu (viz obr. 5.8).  

 Nejlépe hodnoceným parametrem v rámci druhé skupiny byla kvalita loga, která byla 

vyjádřena číslem 1. První skupinou byla hodnocena číslem 2. Nejhorší výsledek byl u 

parametru globálního či lokálního působení loga, jehož hodnota se blížila číslu 3, což 

představuje neutrální postoj.  

 Celkové hodnocení loga působilo na respondenty obou skupin velmi podobně, což je 

vidět z průběhu níže uvedeného sémantického diferenciálu. Návrh loga respondenti označili 

jako originální, moderní, zajímavý, jednoduchý, lehce zapamatovatelný a s vhodným tvarem 

loga. Tyto parametry se pohybovaly v blízkosti hodnoty 2. 
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Tvar loga působil na respondenty velmi pozitivně. Většina názorů byla identická 

ohledně asociací, které v nich vyvolával obrazec u názvu společnosti. Pod tímto obrazcem si 

ihned po zhlédnutí představili skvrnu od laku na nehty, což souvisí s kosmetickou společností. 

Tento fakt podpořil charakter a činnost společnosti, což je důležité pro jejich dobrou 

rozpoznatelnost pomocí loga. Taktéž umístění obrazce vlevo nad názvem společnosti jim 

přišlo jako nejvhodnější. Opět se jedná o abstraktní tvar, který je lehce zapamatovatelný. 

 Kombinace barev tohoto loga je stejná jako u předchozího loga č. 3, tudíž i působilo 

na respondenty stejným dojmem. Růžová barva opět podtrhovala ženskost loga, což je velmi 

pozitivní v rámci správného působení na spotřebitele na trhu, kteří s touto společností přijdou 

do kontaktu. Je podpořen fakt, že toto logo koresponduje s cílovou skupinou společnosti. 

 Font písma byl přijat oběma skupinami velmi kladně. Působil podle nich velmi 

elegantně ale i moderně. Tzn., že nebude aktuální jen v době návrhu ale po celou jeho 

působnost, kdy by společnost reprezentoval. Jediným negativním bodem zvoleného fontu 

písma je splývavost písmen dohromady v případě zmenšení na menší velikost. Tím dochází 

k horší čitelnosti, což je problém při znázornění loga na malých předmětech. 

 V konečném působení na respondenty je toto logo také velmi zaujalo. Jediné co by 

změnili, je monotónní jedna barva obrazce, kterou by vyřešili stejně jako u předchozího loga 

č. 3, pomocí přechodů více růžových barev.  

1. skupina  2. skupina 

           Obr. 5.8 – Hodnocení návrhu loga č. 4 
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5.1.5 Vyhodnocení návrhu loga č. 5 

 

 

 

 

            Obr. 5.9 – Logo č. 5 

 Celkové hodnocení návrhu loga č. 5 (viz obr. 5.9) se umístilo na 4. místě. Průběh 

hodnocení oběma skupinami je stejně jako v předchozích případech velmi podobné až 

identické. Tento průběh je patrný z níže uvedeného sémantického diferenciálu (viz obr. 5.10). 

   Všechny parametry tohoto loga se pohybují okolo hodnoty 3. Nejlepší hodnocení 

získala jednoduchost tvaru loga, což u obou skupin bylo okolo hodnoty 2. Naopak nejhůře 

hodnocený byl parametr důvěryhodnosti loga, který nepovažovali za příliš důvěryhodný. 

Hodnocení se blížilo k hodnotě 4.  

 Tento návrh loga tedy nepůsobil na respondenty nijak zvlášť pozitivně či negativně. 

To je patrné z nejčastěji používané neutrální hodnoty, kterou toto logo hodnotili. Touto 

hodnotou je číslo 3.   

 První skupina považovala tvar loga za nevyhovující pro kosmetickou společnost kvůli 

obrazci nad názvem společnosti, který symbolizuje korunu. Tu si spojovali spíše se soutěží 

České miss. Kvůli tomuto faktu první skupina odpovídala, že dané logo neodpovídá 

charakteru a činnosti společnosti. Druhé skupině se nápad tvaru koruny líbil, protože vycházel 

z názvu společnosti, tedy „Miss“. Jediný problém však byl s ostrostí jednotlivých hran. Jako 

alternativu navrhovali korunu se zaoblenými hranami.  

 Opět stejně jako u předchozích černo-růžových návrhů se kombinace barev oběma 

skupinám líbila. Tyto barvy také korespondují s cílovou skupinou zákazníků společnosti Miss 

Cosmetic.  

 Font písma byl podle obou skupin respondentů zvolen relativně vhodně. Působí nejen 

moderním stylem, ale je i dobře čitelný díky použití bezpatkového písma. Jeho výhodou je 

nesplývání jednotlivých písmen dohromady v případě zmenšení velikosti loga. Pro ale ještě 

lepší čitelnosti by jednotlivá písmena od sebe dál odsadili a použili všechna písmena velká. 

  V souhrnném hodnocení je toto logo nezaujalo, a nepovažovali ho za vhodné pro 

společnost, která se zabývá výrobou kosmetiky.  
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1. skupina  2. skupina 

        Obr. 5.10 – Hodnocení návrhu loga č. 5 

5.1.6 Vyhodnocení návrhu loga č. 6 

 

 

 

Obr. 5.11 – Logo č. 6 

 Návrh loga č. 6 (viz obr. 5.11) se v celkovém hodnocení umístil na předposledním, 

tedy 5. místě. Respondenty byl hodnocen velmi podobně jako logo č. 2, tedy neutrálně až 

negativně, což je patrné z níže uvedeného sémantického diferenciálu (viz obr. 5.12). Také 

průběh hodnocení oběma skupinami je opět velmi podobný, kdy křivky vykazují velmi 

identický pohyb. 

 Tvar loga je podle respondentů spíše složitý a těžce zapamatovatelný. Jak už bylo 

zmíněno výše, parametry jednoduchosti a zapamatovatelnosti patří mezi nejdůležitější 

vlastnosti, které by logo mělo mít. Tento návrh byl označen negativně, což znamená, že pro 

společnost Miss Cosmetic není vhodný. Nejlepší hodnocení v rámci daných parametrů mělo 

v globálním působení. I když se hodnota pohybuje okolo neutrálního čísla 3, oproti ostatním 

bylo hodnoceno nejpozitivněji.  

 Názory respondentů na ostatní parametry loga byly víceméně neutrální. Jedná se o 

parametry, zda je logo originální, moderní, zajímavé, kvalitní či vyvolává pozitivní reakce. 
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V rámci originality bylo logo hodnoceno touto hodnotou kvůli tvaru, který oběma skupinám 

připomínal tvar loga firmy Oriflame (viz obr. 2.2). 

Tento fakt souvisí s další otázkou uvedenou v dotazníku (viz příloha č. 1), zda logo 

vyvolává v respondentech pocit známosti. Většina účastníků skupinového rozhovoru uvedla, 

že ano. Při následné diskuzi došlo ke shodě, že tvar obrazce v pozadí názvu společnosti Miss 

Cosmetic připomíná respondentům spirálu, kterou se reprezentuje v rámci loga firma 

Oriflame.  

 Shoda s logem firmy Oriflame byla podpořena i použitou zelenou barvou, kterou 

taktéž Oriflame používá jako svou podnikovou barvu. V případě přijetí tohoto loga by 

společnost Miss Cosmetic mohla být zaměňována s firmou Oriflame.  

 Zvolený font písma se respondentům víceméně líbil. Jediné co hodnotili negativně, 

byla tloušťka písma, které se na pozadí obrazce spirály ztrácelo. Pro lepší čitelnost navrhovali 

použít tučné písmo. Taktéž při zmenšení loga na menší velikost docházelo, ke splývání 

jednotlivých písmen dohromady a název byl špatně čitelný. Navrhovanou alternativou bylo 

jednotlivá písmena od sebe oddálit. 

 Zda dané logo odpovídá charakteru a činnosti společnosti, se respondenti první i druhé 

skupiny shodli na názoru, že neodpovídá. Podle zvolené kombinace barev zelené a fialové ani 

dle znaku v pozadí názvu společnosti, nelze podle respondentů rozeznat, jakou činnost firma 

vykonává.  

 Ohledně tvaru loga se taktéž vyjádřili, že příliš nekoresponduje s cílovou skupinou 

společnosti. Prvek zelené barvy v nich sice asocioval přírodu a s tím spojený zdravý životní 

styl. V kombinaci s fialovým písmem už však pro ně logo ztrácelo vypovídací hodnotu. Velmi 

zastoupeným názorem byla změna fialového písma na černé, nebo ponechat písmo fialové a 

obrazec za názvem společnosti předělat na barvu růžovou.  

V konečném hodnocení toto logo respondenty vůbec nezaujalo a společně s druhým 

návrhem loga bylo zvoleno jako nejhorší.   
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1. skupina  2. Skupina 

            Obr. 5.12 – Hodnocení návrhu loga č. 6 

5.1.7 Seřazení návrhů log 

V poslední fázi obou skupinových rozhovorů, kterých se účastnilo celkem 14 

respondentů, měli za úkol v rámci druhé části dotazníku (viz příloha č. 1) seřadit jednotlivé 

návrhy log od nejlepšího po nejhorší (1 - nejlepší, 6 – nejhorší). Své rozhodnutí měli 

respondenti následně zdůvodnit. Jednotlivá hodnocení daných parametrů a výsledky 

hodnocení jednotlivými respondenty jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Respondenti seřadili jednotlivé návrhy log od nejlepšího po nejhorší ve stejném 

pořadí, které vyšlo i v níže uvedeném sémantickém diferenciálu (viz obr. 5.13). Níže jsou 

seřazeny jednotlivé návrhy log od nejlepšího po nejhorší. 

 

 

1. místo  
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3. místo   

 

 

 

 

 

4. místo 

 

 

 

 

5. místo 

 

 

 

 

6. místo  

 

 

 

Jako důvody rozhodnutí, výše uvedeného seřazení log, většina respondentů uváděla, 

že se řídili podle odpovědí v dotazníku. Logo č. 3, které se umístilo na 1. místě, se jim jevilo 

jako nejvhodnější pro společnost Miss Cosmetic. K tomuto závěru došli díky jednotlivým 

pozitivně hodnoceným parametrům loga, jež splňovalo. Toto logo respondenti hodnotili jako 

nejzdařilejší a nejlépe vyhovující činnosti společnosti.  

U nejhůře hodnoceného návrhu loga č. 2 komentovali fakt, že se toto logo nejméně 

hodí pro společnost Miss Cosmetic.  Důvodem bylo působení jak tvaru, tak zvolených barev, 

které si spojovali spíše s květinářskou společností či arboretem.  

Logo č. 4 respondenti označili jako 2. nejlepší návrh, který by doporučili společnosti 

Miss Cosmetic. Stejně jako logo č. 3 je složeno z kombinace růžové a černé barvy, která se 

jim pro tuto společnost zdála nejvhodnější. Vzhledem k tvaru a písmu se však přikláněli spíše 

k návrhu loga č. 3.  
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2. nejhůře umístěné logo č. 6 bylo respondenty hodnoceno téměř shodně jako poslední 

umístěné logo č. 2. Pro kosmetickou společnost jim nepřišlo vhodné zvolit kombinaci barev 

fialové a zelené. Dalším důvodem negativního postoje k tomuto logu byl jeho tvar, který se až 

příliš podobal logu firmy Oriflame.  

  K logům č. 1 a 5 respondenti měli neutrální postoj. Tzn., že v nich vyvolaly tyto dva 

návrhy nejmenší emoce, což pro úspěch na konkurenčním trhu není vhodné.  

5.1.8 Celkové vyhodnocení návrhů log 

Jednotlivé návrhy log, které byly předloženy respondentům u skupinového rozhovoru, 

byly vyhodnoceny dohromady v rámci obou skupin. Níže je uvedeno celkové hodnocení 

těchto návrhů.  

Ze sémantického diferenciálu (viz obr. 5. 13) je patrné, že nejlépe dopadlo logo č. 3 a 

nejhůře logo č. 2. Návrh loga č. 4 se umístilo v celkovém hodnocení respondenty na 2. místě. 

Za ním na 3. místě se umístilo logo č. 1, na 4. místě logo č. 5 a na předposledním, tedy 5. 

místě se umístilo logo č. 6, které bylo hodnoceno velmi podobně jako poslední umístěné logo 

s číslem 2. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Logo č. 1;         Logo č. 2;        Logo č. 3;        Logo č. 4;           Logo č. 5;        Logo č. 6 

            Obr. 5.13 – Celkové hodnocení návrhů log 
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6. Návrhy a doporučení 

 Jelikož společnost Miss Cosmetic, s.r.o. dosud nemá logo, kterým by se prezentovala 

jak u svých zákazníků, tak ostatních účastníků trhu, kteří s ní přijdou do kontaktu. Cílem 

práce bylo navržení loga pro tuto společnost, které by ji co nejlépe reprezentovalo.  

K vybrání nejlepšího návrhu loga a jeho následného předložení společnosti, 

předcházelo zjištění názorů a postojů vybraných respondentů, kteří se účastnili skupinového 

rozhovoru. V závislosti na výsledcích výzkumu bude z šesti návrhů vybráno nejlépe 

hodnocené logo a navrženo společnosti jako nejvhodnější.  

Obě skupiny respondentů se shodly, že společnost Miss Cosmetic by nejlépe 

reprezentovaly barvy růžová a černá, které se promítly ve dvou nejlepších návrzích loga. 

V úvahu by měl být brán i fakt, že růžová barva podle respondentů koresponduje s cílovou 

skupinou zákazníků společnosti. Tou jsou zejména ženy. Proto by společnost Miss Cosmetic 

měla používat tuto kombinaci barev jako své firemní barvy, které ji budou reprezentovat. 

Nejlépe umístěným a vítězným logem se stal níže uvedený návrh loga č. 3 (viz obr. 

5.5)  

 

 

 

 

 

Pro společnost, která usiluje o expanzi do všech krajů České republiky a ostatních 

zemí světa, je tento návrh vhodný z hlediska asociací, které v respondentech vyvolávaly. Šlo 

zejména a vlnky nad názvem společnosti, které na ně působily dynamickým a energickým 

dojmem. Asociovalo v nich dynamiku rozvoje, pohyb vpřed a pokrok, což je hlavním 

posláním společnosti. Je tedy víc než vhodné, aby firma tento tvar nad názvem společnosti 

ponechala.  

Taktéž je toto logo pro společnost vhodné díky velmi kladnému a pozitivnímu 

hodnocení, které od respondentů obdrželo v rámci skupinového rozhovoru. V naprosté většině 

byly parametry hodnoceny velmi kladně. Jediným neutrálně hodnoceným parametrem byla 

otázka globálního či lokálního působení loga. Aby se zlepšil pohled na globální působení 

loga, měla by společnost tento návrh loga prosazovat v médiích a snažit se ho dostat do 
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širšího povědomí veřejnosti, v případě přijetí. Toho může dosáhnout například pomocí 

reklamních předmětů, kterými se bude prezentovat u svých zákazníků, dodavatelů, aj. 

účastníků trhu, kteří s ní přicházejí do kontaktu. Níže je uveden náhled těchto reklamních 

předmětů (viz obr. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 – Ukázka reklamních předmětů  
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U výše uvedených reklamních předmětů je názorná ukázka použití bílé barvy písma 

pro použití i na předmětech s černým podkladem. Tato kombinace působí velmi elegantně a 

reprezentativně. Pro společnost Miss Cosmetic je tedy vhodné používat tuto kombinaci barev 

písma.  

Je doporučeno taktéž používání černého a bílého pozadí, na kterém logo nejlépe 

vynikne. Naopak použití pozadí, které se podobá barvám použitým v logu společnosti, je 

nevhodné. Dochází ke splývání loga s tímto pozadím. Níže jsou uvedeny názorné ukázky 

těchto pozadí log (viz obr. 6.2, 6.3 a 6.4). 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 6.3 – Bílé pozadí loga 

 Obr. 6.2 – Černé pozadí loga 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 – Nevhodné pozadí loga 

Zavedení nového loga do praxe by mělo začít uvnitř společnosti, např. použitím loga 

na vnitropodnikových tiskovinách, na oděvech svých zaměstnanců, vizitkách, aj. Společnosti 

je doporučeno změnit taktéž webové stránky, kterými se prezentuje. Zejména změnit červené 

pozadí na růžové s černými a bílými prvky, aby korespondovalo s novým logem. Zákazníci, 

zaměstnanci a ostatních účastníci trhu, kteří s touto společností přicházejí do kontaktu, si 

následně budou lépe spojovat logo s touto firmou.  

K zavedení loga do praxe společnosti poslouží i specializované semináře a školení, 

které jsou pořádány pro zaměstnance firmy. Zde má Miss Cosmetic možnost představit nové 

logo svým zaměstnancům a informovat je, jak nové logo používat např. na merkantilních 

tiskovinách. 
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Zavedením těchto změn Miss Cosmetic taktéž docílí sjednocenosti jak jejího vzhledu, 

tak jednotného působení uvnitř společnosti ale i na své okolí. Tento fakt je velice důležitý pro 

prezentaci společnosti a jejího případného úspěchu na trhu konkurence. 
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7. Závěr   

 Jedním z faktorů, které společnosti pomohou k úspěchu, je jednotný vzhled a působení 

jak na okolí, tak uvnitř dané organizace. Prvním krokem ke sjednocenému vzhledu je firemní 

logo, kterým se společnost reprezentuje u svých zaměstnanců, zákazníků a dalších účastníků 

trhu, kteří přicházejí do kontaktu s firmou.  

Tohoto si jsou vědomy zejména velké nadnárodní společnosti, které jednotný vizuální 

vzhled společnosti berou jako samozřejmost a vidím v něm jeden ze základních pilířů 

úspěchu.  

Cílem bakalářské práce bylo navržení nového loga pro kosmetickou společnost Miss 

Cosmetic, s.r.o., které tuto firmu bude co nejlépe vystihovat a reprezentovat na vysoce 

konkurenčním trhu.  

K navržení jednotlivých návrhů log byly využity programy Sothink Logo Maker 3.4, 

Logo Smartz 5.0 a AAA Logo 2009. Jednotlivé vzhledy log byly navrženy tak, aby 

odpovídaly poslání, charakteru a činnosti společnosti. Dále měly splňovat základní vlastnosti, 

které by správné logo mělo mít. Těmito vlastnostmi jsou jednoduchost, zapamatovatelnost, 

rozpoznatelnost, originalita, aj.  

K vybrání nejlepšího návrhu loga a jeho následného navržení společnosti, předcházelo 

zjištění názorů, postojů a hodnocení respondentů, kteří se účastnili skupinového rozhovoru. 

V rámci něj měli respondenti za úkol vyjádřit své názory ohledně jednotlivých návrhů a 

následně je seřadit od nejlepšího po nejhorší. Celkem se konaly dva skupinové rozhovory, 

kterých se účastnilo dohromady 14 respondentů, kteří danou společnost znají, a moderátor 

akce. Pro zjištění detailnějších názorů a jejích následné kvantifikace byl využit taktéž krátký 

dotazník, kde respondenti na bipolární škále hodnotili jednotlivé parametry loga. Z nich byly 

sestaveny sémantické diferenciály pro každý návrh. 

V závislosti na výsledcích výzkumu bylo z celkem šesti návrhů vybráno nejlépe 

hodnocené logo. Tímto nejlépe hodnoceným logem se stal návrh č. 3. Získal velmi pozitivní a 

kladné hodnocení jednotlivých parametrů loga. Zaujal nejen svým tvarem, kterým 

v respondentech asocioval dynamiku rozvoje a pohyb vpřed, ale i zvolenou kombinací barev. 

Černá a zejména růžová barva korespondují s cílovou skupinou zákazníků společnosti, kterou 

jsou hlavně ženy.  

Na základě získaných názorů, hodnocení a postojů bylo společnosti navrhnuto, jako 

nové logo, které by ji reprezentovalo, logo č. 3 (viz obr. 5.5). 
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Příloha č. 1 Dotazník - 1. ČÁST  

Návrh loga č. 1 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 

Návrh loga č. 2 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 



 

 
 

Návrh loga č. 3 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 

Návrh loga č. 4 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 

 
 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 



 

 
 

Návrh loga č. 5 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 

Návrh loga č. 6 

1. Ohodnoťte dané logo zakřížkováním příslušných hodnot sloupců. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Odpovídá dané logo charakteru a činnosti společnosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
3. Je podle Vás vhodně zvolen font písma? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
4. Vytváří ve Vás logo pocit známosti? (ANO/NE, PROČ?) 

…………………………………………………………….. 
 

 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 

  1 2 3 4 5   
Originální           Obvyklé 
Moderní           Zastaralé 
Zajímavé           Nudné 
Kvalitní           Nekvalitní 
Jednoduché           Složité 
Důvěryhodné           Nedůvěryhodné 
Globální           Lokální 
Lehce zapamatovatelné           Těžce zapamatovatelné 
Vhodný tvar loga           Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce           Negativní reakce 



 

 
 

DOTAZNÍK - 2. ČÁST 

Nyní prosím seřaďte jednotlivé návrhy log od nejlepšího po nejhorší (1- nejlepší, 6 - nejhorší). Své rozhodnutí 
zdůvodněte.

 

 

Logo č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Logo č. 2 

 

  

 

 

 

 

Logo č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění dotazník 

 

 

Logo č. 4    

 

 

 

 

 

 

 

Logo č. 5   

 

 

 

 

 

 

Logo č. 6



 

 
 

Příloha č. 2 Scénář skupinového rozhovoru 

Úvodní fáze - I. část (15 minut) 

 Přivítání účastníků skupinového rozhovoru. 
 Představení moderátora a jeho role ve skupinovém rozhovoru. 
 Sdělení důvodu a pravidel skupinového rozhovoru. 

• V daném okamžiku mluví jen jeden. 

• Žádný názor není správný či nesprávný. 

• Každý názor je cenný. 
 Upozornění na nahrávání celého průběhu skupinového rozhovoru audiovizuální 

technikou. 
 Nabídnutí občerstvení. 

Úvodní fáze - II. část (5 minut) 

 Představení společnosti Miss Cosmetic, s.r.o. 
• Stručná charakteristika společnosti (vize, poslání, aj.) 
• Výrobní sortiment. 
• Hlavní cílová skupina zákazníků. 

 Máte někdo nějaké otázky? Pokud ne, můžeme začít. 

1. fáze - názory a připomínky na jednotlivé návrhy log (70 minut) 
- zodpovězení otázek v dotazníku (50 minut) 
 

 Nyní Vám budou postupně předkládány jednotlivé návrhy log. Vašim úkolem je 
vyjádřit svůj názor a připomínky k jejich vzhledu.  
 

 Diskuze s následujícími otázkami. 

• Jak na Vás působí toto logo?  

• Koresponduje podle Vás dané logo s cílovou skupinou společnosti? 

• Máte nějakou připomínku ohledně barev loga? 

• Vybaví se Vám něco konkrétního při pohledu na logo? 

• Ponechali byste logo tak, jak je nebo byste na něm něco změnili? 

• Zaujalo Vás toto logo? 

 

 Nyní prosím Vás vyplňte otázky v dotazníku týkající se jednotlivých návrhů log. 

2. fáze - zhodnocení jednotlivých návrhů log (30 minut) 

 Nyní Vás poprosím o vyplnění poslední části dotazníku, kde máte zobrazeno všech 6 
návrhů log.  

 Vašim úkolem je seřadit jednotlivé návrhy log od nejlepšího po nejhorší (1 - nejlepší,  
6 - nejhorší). Své rozhodnutí prosím zdůvodněte. 

To bylo ode mne vše. Děkuji Vám za čas strávený společně a za Vaši spolupráci při výzkumu. 



 

 
 

Příloha č. 3  Hodnocení jednotlivých parametrů loga 

Logo č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo č. 2 

četnosti celkem 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 0 2 10 2 0 Obvyklé 
Moderní  0 2 4 8 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 1 7 6 0 Nudné 
Kvalitní 0 0 5 9 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 6 4 4 Složité 
Důvěryhodné 0 1 8 5 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 2 10 2 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 1 11 2 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 5 9 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 10 3 0 Negativní reakce 

četnosti vše 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 5 6 2 1 0 Obvyklé 
Moderní  3 5 6 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 2 10 2 0 0 Nudné 
Kvalitní 1 6 6 1 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 5 6 2 1 Složité 
Důvěryhodné 0 5 9 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 1 6 6 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 5 8 1 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 8 5 1 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 3 6 5 0 0 Negativní reakce 

četnosti 1-7 

  1 2 3 4 5   
Originální 2 2 2 1 0 Obvyklé 
Moderní  1 2 4 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 1 5 1 0 0 Nudné 
Kvalitní 0 3 3 1 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 3 1 2 1 Složité 
Důvěryhodné 0 2 5 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 1 2 4 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 3 4 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 3 3 1 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 1 2 4 0 0 Negativní reakce 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 3 4 0 0 0 Obvyklé 
Moderní  2 3 2 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 1 5 1 0 0 Nudné 
Kvalitní 1 3 3 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 2 5 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 3 4 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 4 2 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 2 4 1 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 5 2 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 2 4 1 0 0 Negativní reakce 



 

 
 

četnosti 1-7 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 1 6 0 0 Obvyklé 
Moderní  0 1 1 5 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 1 3 3 0 Nudné 
Kvalitní 0 0 3 4 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 3 2 2 Složité 
Důvěryhodné 0 0 5 2 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 1 5 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 1 6 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 3 4 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 5 1 0 Negativní reakce 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 1 4 2 0 Obvyklé 
Moderní  0 1 3 3 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 0 4 3 0 Nudné 
Kvalitní 0 0 2 5 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 3 2 2 Složité 
Důvěryhodné 0 1 3 3 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 1 5 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 0 5 2 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 2 5 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 0 5 2 0 Negativní reakce 

Logo č. 3 

četnosti celkem 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 5 8 1 0 0 Obvyklé 
Moderní  9 5 0 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 10 4 0 0 0 Nudné 
Kvalitní 8 5 1 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 12 2 0 0 0 Složité 
Důvěryhodné 2 10 2 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 2 8 4 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 9 5 0 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 12 2 0 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 10 4 0 0 0 Negativní reakce 

četnosti 1-7 
  1 2 3 4 5   
Originální 2 4 1 0 0 Obvyklé 
Moderní  3 4 0 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 6 1 0 0 0 Nudné 
Kvalitní 2 4 1 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 6 1 0 0 0 Složité 
Důvěryhodné 1 5 1 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 1 2 4 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 3 4 0 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 7 0 0 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 6 1 0 0 0 Negativní reakce 



 

 
 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 3 4 0 0 0 Obvyklé 
Moderní  6 1 0 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 4 3 0 0 0 Nudné 
Kvalitní 6 1 0 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 6 1 0 0 0 Složité 
Důvěryhodné 1 5 1 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 1 6 0 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 6 1 0 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 5 2 0 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 4 3 0 0 0 Negativní reakce 

Logo č. 4 

četnosti celkem 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 3 9 2 0 0 Obvyklé 
Moderní  4 9 1 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 5 8 1 0 0 Nudné 
Kvalitní 5 9 0 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 4 8 1 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 10 4 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 5 8 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 3 7 4 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 3 9 2 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 2 10 2 0 0 Negativní reakce 

četnosti 1-7 
  1 2 3 4 5   
Originální 2 4 1 0 0 Obvyklé 
Moderní  3 3 1 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 1 6 0 0 0 Nudné 
Kvalitní 0 7 0 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 2 3 1 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 4 3 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 2 5 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 1 4 2 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 1 6 0 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 2 5 0 0 0 Negativní reakce 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 1 5 1 0 0 Obvyklé 
Moderní  1 6 0 0 0 Zastaralé 
Zajímavé 4 2 1 0 0 Nudné 
Kvalitní 5 2 0 0 0 Nekvalitní 
Jednoduché 2 5 0 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 6 1 0 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 3 3 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 2 3 2 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 2 3 2 0 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 5 2 0 0 Negativní reakce 

 



 

 
 

Logo č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo č. 6 

četnosti celkem 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 0 1 7 6 0 Obvyklé 
Moderní  0 2 7 5 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 2 6 6 0 Nudné 
Kvalitní 0 1 7 5 1 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 5 7 2 Složité 
Důvěryhodné 0 2 5 7 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 2 10 2 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 3 8 3 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 6 7 1 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 7 6 0 Negativní reakce 

četnosti celkem 
      

  1 2 3 4 5   
Originální 0 3 8 3 0 Obvyklé 
Moderní  0 4 8 2 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 3 5 6 0 Nudné 
Kvalitní 0 1 10 3 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 9 5 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 2 3 8 1 Nedůvěryhodné 
Globální 1 2 10 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 4 10 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 1 8 5 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 2 5 7 0 Negativní reakce 

četnosti 1-7 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 2 3 2 0 Obvyklé 
Moderní  0 1 5 1 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 1 2 4 0 Nudné 
Kvalitní 0 1 4 2 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 4 3 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 0 3 4 0 Nedůvěryhodné 
Globální 1 1 4 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 3 4 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 1 4 2 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 2 4 0 Negativní reakce 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 1 5 1 0 Obvyklé 
Moderní  0 3 3 1 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 2 3 2 0 Nudné 
Kvalitní 0 0 6 1 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 5 2 0 0 Složité 
Důvěryhodné 0 2 0 4 1 Nedůvěryhodné 
Globální 0 1 6 0 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 1 6 0 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 4 3 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 3 3 0 Negativní reakce 



 

 
 

četnosti 1-7 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 0 4 3 0 Obvyklé 
Moderní  0 1 4 2 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 0 4 3 0 Nudné 
Kvalitní 0 0 5 2 0 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 3 3 1 Složité 
Důvěryhodné 0 0 2 5 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 0 6 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 0 7 0 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 2 4 1 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 0 5 2 0 Negativní reakce 

četnosti 8-14 
  1 2 3 4 5   
Originální 0 1 3 3 0 Obvyklé 
Moderní  0 1 3 3 0 Zastaralé 
Zajímavé 0 2 2 3 0 Nudné 
Kvalitní 0 1 2 3 1 Nekvalitní 
Jednoduché 0 0 2 4 1 Složité 
Důvěryhodné 0 2 3 2 0 Nedůvěryhodné 
Globální 0 2 4 1 0 Lokální 
Lehce zapamat. 0 0 3 1 3 Těžce zapamat. 
Vhodný tvar loga 0 0 4 3 0 Nevhodný tvar loga 
Pozitivní reakce 0 1 2 4 0 Negativní reakce 

 

 

 

 

 


