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Klára Kvardová si pro svou praktickou bakalářskou práci zvolila téma vizuální identity. Zpracovala 
nový vizuální styl a možnosti propagace Nadace KRTEK, která se zabývá komplexní léčbou 
onkologicky nemocných dětí od kojenců až po dospívající mládež. Protože se jedná o nadaci, pro 
kterou je typický široký záběr aktivit ‒  1. benefice, 2. podpora vědy a výzkumu, 3. realizace projektů 
pro nemocné děti, atd. nebylo pro Kláru jednoduché si jasně vydefinovat vizuální jazyk a jasná 
sdělení, která by nadaci usnadnili komunikaci především směrem ke sponzorům. 
 
Z důvodu neoprávněného užívání piktogramu Millerova Krtečka v původním logu, navrhla Klára logo 
nové, které od počátku až po finální výstup bakalářské práce prošlo velkými změnami, od dalšího 
piktogramu krtka až po aktuální typografickou podobu. Výsledné typografické řešení má bohužel 
několik úskalí. Název krtek, svým outlinovým provedením odkazující ke krtčím cestičkám, je nešikovně 
rozdělen na dva samostatné celky kr a tek a titul NADACE DĚTSKÉ ONKOLOGIE je vůči textovému 
logo relativně nevýrazný. 
 
Novou vizuální identitou prochází slogan: Jak dělá krtek?, na tomto dotazu je založen propagační 
videospot, který vznikl ve spolupráci s Městským divadlem Brno, dále pak také tiskoviny ‒  vizitky, 
propagační karty a brožura pro sponzory. Pokus o odlehčení tématu je příjemný, ne vždy však vyznívá 
jasně a co doopravdy dělá nadace KRTEK zůstává skryto pod povrchem. V brožuře pro sponzory 
Klára nešikovně pracuje s doprovodnými fotografickými materiály, texty umístěné přes fotky jsou často 
špatně nečitelné a je na ně aplikováno hned několik typů zarovnávání. Bakalářský projekt uzavírá 
návrh webových stránek, který narativním způsobem představuje nadaci. Ten je z hlediska předání 
informací a navigace srozumitelný. 
 
Z pohledu vedoucích práce musíme v hodnocení zohlednit nesamostatnost studentky a především 
úskalí v rozhodování se, jakým směrem projekt dále posouvat. Pozitivně hodnotíme navázání 
spolupráce se členy Městského divadla Brno při tvorbě propagačního spotu. Klára si na projektu 
otestovala, že není jednoduché získat potřebné informace a především je vizuálně předat tak, aby 
byly pochopeny. 
 
Bakalářskou práci doporučujeme k obhajobě. 
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