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DOKUMENTACE VŠKP 

K obhajobě byl předložen návrh vizuálního stylu obsahující logo, vizitky, propagační karty, brožury pro 
sponzory, návrh webu a internetová kampaň.

Propagační tiskoviny
—vizitky—90x50mm, digitální tisk

Logo

„dělá vše, aby 
děti mohly 
zůstat dětmi“

„dělá vědu,
hledá správné 
cesty v léčbě“

„děkuje, že 
dáváte větší 
šanci dětem 
bojovat“



—brožura pro sponzory—140x190mm, 105x148mm, digitální tisk

—propagační karty—85x110mm, rylování, digitální tisk



Návrh webu Nadace KRTEK



Návrh webu Nadace KRTEK
—struktura a navigační systém





Internetová kampaň
—propagační videospoty—storyboard



Vizuální styl Nadace KRTEK jsem se rozhodla zpracovat na základě osobních vazeb na zakladatele. 
Mým cílem bylo zaměřit se na propagaci a navrhnout strategii, jak vhodně prezentovat její činnosti. Vý-
stupem mého bakalářského projektu je tedy logo, vizitky, propagační karty, brožury pro sponzory, návrh 
webu a internetová kampaň.

Soustředila jsem se na zdůraznění činností nadace a propojení s osobním přístupem ke klientům a 
sponzorům. Proto jsem rozdělila její aktivity na 3 základní pilíře. 1. benefice, tedy způsob, jak získávají 
finanční prostředky, 2. věda, což se týká výzkumu, vybavení kliniky, vzdělávání v oblasti onkologické 
léčby, 3. projekty pro nemocné děti, které nadace pořádá v období jejich hospitalizace, ale i po ukon-
čení aktivní léčby. Tento princip jsem definovala na základě konzultací s hlavními osobnostmi nadace 
a aplikovala jej na samotnou strukturu webových stránek. Pro zprostředkování osobního přístupu jsem 
vycházela z vlastních rozhovorů s panem primářem a sociální koordinátorkou. Zeditovala jsem je do 
formy komentářů, což jsou tzv. „vhledy“ do problematiky a do zákulisí fungování nadace. Tyto komen-
táře pak využívám na webu i v propagačních tiskovinách, čímž jsem docílila zosobnění dříve anonymní 
prezentace nadace. Komentáře odlehčenou formou propojují dva pohledy na problematiku, a to vědec-
ký a sociální, avšak potvrzují důležitost nadace.   

Logo

Vizuální styl nadace pracuje s písmem Mercury, jehož konstantní šířková proporce a zaoblený cha-
rakter udává specifickou podobu tiskovin i webu. Od něj se odvíjí logo, které propojením a využíváním 
outlinu symbolizuje krtčí cesty. Obdobným způsobem pracuji i s typografií v tiskovinách. Logo funguje 
samostatně bez značky. Tím byla nadace oproštěna od původního Millerova krtečka, kterého nesmí 
užívat, ale přesto se všem pod slovem krtek může vybavit právě tato postavička.  

Kampaň
Účelem kampaně, založené na propagačních videospotech, je primárně seznámit širokou veřejnost 
s existencí nadace a sekundárně finanční podpora. Úsměvnou formou s nadhledem, aniž by ukazovala 
hrůzy rakoviny, o kterých každý člověk tuší. Kampaň je založena na jednoduchém vtipu, že většina lidí 
neví nebo si není jista tím, jak „dělá“ zvířátko krtek, stejně tak jako neví, co a jak dělá Nadace KRTEK. 
Videospoty vznikly ve spolupráci s Městským divadlem Brno (MdB) a s rodinným centrem MATÁTA. 
Obsahují spontánní reakce herců a rodičů na otázku: „Jak dělá krtek?“. Odlehčená část navazuje na 
reakci sociální koordinátorky a následně vybízí k odeslání DMS. Z vlastního průzkumu jsem zjistila, 
že nadaci zná pouze 11 z 200 oslovených maminek z oblasti Brna. Videospoty budou propagovány 
na sociálních sítích a promítány na akcích Krtka,  např. na benefičních koncertech v MdB. Dále budou 
propagovány rodinným centrem MATÁTA, se kterým byla v rámci projektu navázána spolupráce a rov-
něž skrze MISS ČR 2014. 

Web
Vizuální podoba webové stránky vychází z činnosti nadace, primární cílovou skupinou jsou sice spon-
zoři (kteří jsou často sami rodiči), ale veškerá aktivita je mířena k dětem. Proto jsem vytvořila fotogra-
fické piktogramy, které slouží pro rozlišení činností. Částečná animace piktogramů podtrhuje dětskou 
hravost. Jako zástupný symbol pro název nadace využívám ilustrace prostředí, ve kterém krtek žije. 



Ilustrace se mění jako pozadí webu na homepage. Jsou základem projektu, jehož účelem je rozšíření 
finanční podpory pro domácí péči, která je pro nadaci zásadní. Ilustrace tvoří prodejní kolekci tapet a 
nálepek do dětského pokoje, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

Web jsem se rozhodla navrhnout narativním způsobem, kdy nadaci postupně představuji. Rodičům 
pacientů web sice poskytuje přehled, ale veškerá jejich komunikace s nadací probíhá skrze uzavřený 
interní systém. Obsah původních webových stránek byl značně zredukován. Hlavní informace, což je 
kontakt a možnosti, jak pomoct, zůstávají dostupné a po celou dobu viditelné v horizontálním menu. 
Na homepage jsou aktivní tři hlavní pilíře, o kterých jsem se již zmínila. Rozkliknutím se dostáváte na 
druhou úroveň webu, kde je využíváno stránkování. Navigace v první úrovni funguje pomocí magne-
tického scrollování, které obsah automaticky posouvá po jednotlivých webových oknech. V druhém 
okně je prezentován videospot a ve třetím komentáře, jak dělá Krtek z pohledu pana primáře a sociální 
koordinátorky. V poslední části jsou další informace jako např. reference, informace o sponzorech či o 
pořádaných akcích.

Tiskoviny
Vizitky kromě osobních údajů obsahují odpověď, jak dělá Nadace KRTEK, odlišující se podle pracovní 
funkce člověka, kterému patří. Protože činnost nadace funguje na základě osobního kontaktu směrem 
ke sponzorům i k pacientům, je používán motiv bubliny jako grafické vyjádření přímé řeči.

Propagační karty jsou obdobou vizitek, zamýšlené k rozdávání na benefičních akcích pro Krtka. S ko-
mentáři osobností nadace odkazují na web pro další informace.  

Brožura je určená novým sponzorům, kteří navštíví nadaci. Podrobné informace veškerých činností 
nadace zprostředkovává sociální koordinátorka osobně, proto je koncepce brožury pojatá odlišně. Za-
hrnuje již zmíněné komentáře s hlavními představiteli nadace. Odkazuje také povídkou na knihu zdra-
votních klaunů, kteří přibližují své vlastní zážitky s nemocnými dětmi.


