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1/ Mé dosavadní dílo v kontextu specializace 

Grafické tvorbě se věnuji již od střední školy. V té době to pro však mne byl 

spíše koníček. Až později jsem se rozhodla pro studium na vysoké školy. Díky 

poctivé přípravě nyní můžu být studentkou Vizuální komunikace na Fakultě 

designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.  

Za období studia i let předtím jsem se setkala s tvorbou jak digitálních výstu-

pů, tak těch určených pro tisk. Setkala jsem se s tvorbou webových stránek, 

plakátů, návrhu logotypů a také jsem si vyzkoušela tvorbu vizuální identity. 

Naučila jsem se základy sazby i dalšího knihařského zpracování například 

v podobě šité vazby. Výsledkem byla velmi komplexně zpracovaná kniha1. 

Díky workshopům, kterých jsem se mohla zúčastnit na půdě školy, jsem si 

vyzkoušela i tvorbu autorské abecedy. 

Největší zkušeností pro mne však bylo studium v zahraničí. Během zimního 

semestru třetího ročníku bakalářského studia jsem vycestovala v rámci pro-

jektu Erasmus+ do Portugalska. Díky tomu jsem měla možnost celý semestr 

studovat na škole Escola Superiror de Artes e Design ve městě Porto, v části 

Matosinhos. 

Studium na této škole mi přineslo další zkušenosti. Vyzkoušela jsem si kom-

plexní návrh vizuální identity čokolády Orion2, naučila jsem se základy obalo-

vého designu3. Toto odvětví mě velmi zaujalo. V neposlední řadě jsem si 

osvojila další dovednost v tvorbě merkantilních produktů4, ve fotografování 

nebo v základech programování webových stránek. 

S tvorbou mapy, či piktogramů jsem se však doposud nesetkala, a tak i tuto 

práci považuji za velký přínos mého studia. Pevně věřím, že v závěru bude 

tato práce mít největší hodnotu právě pro mne. 

                                                           
1
 Příloha 1: zpěvník kapely Ocho Ríos, str. 31 

2
 Příloha 2: návrh redesignu čokolád Orion, str. 32-33 

3
 Příloha 3: návrh konstrukčního řešení obalu pro portugalskou hračku, str. 34 

4
 Příloha 4: návrh sklenice pro neziskovou organizaci, str. 35 
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2/ Téma a důvod jeho volby 

Tématem mé bakalářské práce je návrh vizuální identity turistické lokality 

Planá u Mariánských Lázní. V rámci této práce bych chtěla především nastínit 

možné zpracování turistických materiálů pro město, které není prvoplánově 

turistickým.  

Planá se svými přibližně pěti tisící obyvateli nepatří k těm největším městům 

a co se týče památek, patří v tomto ohledu spíše k průměrnému městu. Přes-

to však má co nabídnout a jedním z mých cílů je právě vyzdvihnout tyto 

drobnosti nejen pro návštěvníky, ale především pro obyvatele města. 

Planá u Mariánských Lázní je mým rodným městem, a přestože se tam nevy-

skytuji každý den, stále tam mám vedené trvalé bydliště. Ráda bych tedy byla 

pro město nějakým přínosem a také nějakým způsobem přispěla k jeho roz-

voji.  

To je jeden z hlavních důvodů, proč můj výběr tématu pro bakalářskou práci 

směřoval tímto směrem. Je pro mě velice důležité pracovat na něčem, co má 

nějaký smysl. Nemám teď na mysli peníze, ale spíše fakt, že se jedná 

o smysluplnou věc, která ve své podstatě může nalézt nějaké využití. Shrnula 

bych to tedy, že mě baví především práce s reálnou informací. 

Druhým důvodem pro výběr tématu bylo to, že Planá zatím nenabízí ujedno-

cené a kompletní informace o památkách a dalším využití volného času. Tedy 

ne pouze výčet památek vedených podle nějakého seznamu. Existuje několi-

kero průvodců a map5, ale žádný z nich nenabízí kompletní přehled památek, 

klasických i těch drobných, které nejsou památkami oficiálními, přesto také 

mají nějakou historickou hodnotu.  

Chtěla bych tedy vytvořit ucelený přehled těchto míst nebo alespoň navrh-

nout řešení, jak by se dala tato situace řešit. 

                                                           
5
 Příloha 6: mapa Plané v současném průvodci městem, str. 37, 

  Příloha 7: aktuální mapa Plané, str. 38 
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Další motivací pro výběr tohoto tématu byl také fakt, že současná mapa měs-

ta na mne působí roztříštěným dojmem. Zejména se jedná o piktogramy6 

použité na mapě. Jedná se o výčet všech možných stylů, velikostí i barev. Rá-

da bych zlepšila i tuto situaci vytvořením nové sady piktogramů.  

Zároveň bych chtěla vytvořit novou mapu města, která by sloužila jako mapa 

turistická a přinášela by přehled právě drobných i větších památek a dalšího 

využití volného času, jako například sportoviště. Nebudu tedy sice tvořit kla-

sickou mapu města, nýbrž tu turistickou, ale mnohé z piktogramů by mohly 

být použity i v obecné mapě města nebo alespoň sloužit jako předloha pro 

tvorbu dalších piktogramů. 

  

                                                           
6
 Příloha 8: sada piktogramů použitých na aktuální mapě města, str. 39 
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3/ Cíl práce 

Hlavním cílem práce je nalézt řešení, respektive vytvořit grafický návrh, jak 

sjednotit veškeré informace o malých i velkých kulturně-historických památ-

kách ve městě. Dále pak přidat informaci o celkovém využití volného času, 

zahrnout v práci seznam aktivit, které město nabízí. Jedná se například 

o různá sportoviště, ale také galerie, bowling či kino. Jedná se mi hlavně o to, 

vymyslet pohodlné a příjemné řešení, díky kterému tyto informace budou 

dostupné pohromadě a nejlépe nějak chytře doplněné mapou. 

Dalším cílem práce, nikoli však druhotným, je zlepšení povědomí samotných 

obyvatel o městě. Jak jsem již řekla, Planá nepatří k vyhledávaným turistickým 

cílům, a ani nemá tak populární a veřejně známé kulturní památky.  

Výsledek práce tedy není cílen pouze pro klasické turisty, ale z velké části pro 

samotné obyvatele města. Mnoho místních obyvatel nepovažuje Planou za 

lukrativní turistickou lokalitu. Mým cílem je tento názor změnit a poukázat na 

to, že i Planá má co nabídnout a pyšní se zajímavostmi, které jiná města ne-

nabízejí. 

Hlavně bych řekla, že se jedná o problém u mladší generace. Dnešním tren-

dem malých měst je, že mladí lidé se často stěhují pryč. Nejčastěji za prací, 

mnohdy také právě kvůli dennímu vyžití a volnočasovým aktivitám. Vím, že 

není v mých silách změnit tuto situaci, ani zajistit více zajímavých pracovních 

míst. Ráda bych však změnila názor alespoň na kulturně-historickou část 

města. A poukázala na ty, kteří se městu věnují a snaží se o jeho rozvoj. 

Zastupuji v této části grafického designéra, líbí se mi provázanost oborů 

a myšlenka, že by tento projekt získal nějakou zajímavou přidanou hodnotu.  
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4/ Proces přípravy 

V rámci procesu přípravy jsem se zabývala hned několika částmi. V první řadě 

šlo o zajištění korektních mapových podkladů. Dále pak přišla na řadu analý-

za a rešerše současných dostupných materiálů. A v neposlední řadě jsem se 

zajímala také o sběr a hledání dalších materiálů a jiných zajímavostí. 

4.1 Mapové podklady 

Jednou z částí příprav bylo zajistit kvalitní mapové podklady. Čerpala jsem ze 

známých internetových zdrojů, jako jsou Google mapy a mapy od Seznamu. 

Dále jsem využila služeb Openstreetmap7. Kombinací těchto zdrojů jsem byla 

schopna sestavit téměř kompletní mapu se všemi pro mě důležitými podrob-

nostmi. Samozřejmě jsem čerpala i z map tištěných, aktuálně dostupných 

v infocentru města Planá. Dostupné jsem měla i některé mapy historické. 

Ty však neměli v tomto projektu žádný velký přínos.  

Přes veškeré úsilí však nebylo možné považovat tato data za kompletní, a tak 

jsem se pustila do mapování8 terénu vlastními silami. Použila jsem k tomu 

chytrý mobilní telefon s volně dostupnou aplikací Runkeeper9. Aplikace fun-

guje velice jednoduše. Zaznamenává trasu pomocí signálu GPS10. Trasu je pak 

možné zobrazit na mapě. Dále zaznamenává čas a umí poskytnout 

i informaci o převýšení. Pro mne byla však nejdůležitější funkce sledování 

trasy. Díky tomu jsem mohla do mapy zanést některé existující pěšiny, které 

na jiných mapách nenaleznete.  

Nejednalo se sice o naprosto nezbytnou část v rámci tohoto projektu. Mám 

však další nápady, jak tento projekt rozvinout. Jedná se tedy spíše 

o komplexní přípravu pro případné rozvinutí práce. O tom se budu více zmi-

ňovat v dalších částech. 

                                                           
7
 OpenStreetMap je mapa světa, vytvořená lidmi jako vy a volně využitelná pod otevřenou 

licencí. Dostupné z www.openstreetmap.org. 
8
 Příloha 9: záznam trasy v procesu příprav, str. 40 

9
 Aplikace je dostupná pro telefony se systémem Android a iOS. Dostupné 

z www.runkeeper.com. 
10

 globální družicový polohový systém 
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4.2 Analýza aktuálně dostupných materiálů 

Dalším bodem přípravy byla bezpochyby rešerše dostupných podkladů. 

V praxi to znamenalo, že jsem navštívila plánské infocentrum a domů jsem 

odcházela s kompletní sadou různých map a průvodců. Příjemným zjištěním 

bylo, že kromě klasické turistické mapy, byly tyto podklady zdarma. Dále jsem 

čerpala z řad rodiny a známých, kteří mi poskytli další zajímavé, dříve do-

stupné, materiály o Plané.  

Je velké plus, že město takové informace vůbec nabízí. Najdou se lidé, kteří se 

této problematice věnují, a to má pozitivní přínos pro město. Nicméně jak 

jsem již zmínila dříve, jsou tyto informace velmi roztříštěné. Každá publikace 

se věnuje jiné části, má jiný formát, rozsah i jinou formu členění informací. 

Samozřejmostí bylo porovnání Plané s ostatními městy. Byla jsem tedy napří-

klad v infocentru města Plzně, abych se informovala o dostupnosti podob-

ných materiálů. K mému překvapení Plzeň11 nabízí pouze arch papíru 

s mapou centra města, kde jsou vyznačeny pouze nejvýznamnější památky 

a základní služby města. Na druhé straně mapy pak schéma dopravních linek. 

Z této části tedy vyplývá, že současný stav Plané je možná dostačující, tedy 

přináší základní informace, nicméně je zde prostor pro inovaci a zlepšení. 

Nabízí se řada způsobů, jak k dané problematice přistupovat ať už po stránce 

vizuální, nebo také po té informační. 

4.3 Textové podklady 

Informační hodnota projektu není sice v této práci klíčová, nicméně vzhledem 

k mým důvodům proč jsem práci zvolila a také k cílům, které jsem si vytyčila, 

je pro mě důležité, aby i po této stránce měla práce svou hodnotu. Soustředi-

la jsem se proto také na sběr informací o jednotlivých místech a památkách.  

Čerpala jsem z dostupných průvodců, letáků, vlastních i zapůjčených 

materiálů od rodiny a známých. Dále z odborných publikací, které se touto 

                                                           
11

 Příloha 10: mapa Plzně, str. 41 
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problematikou zabývají. Celý seznam těchto zdrojů se nachází v zadní části 

této práce v přehledu literatury a zdrojů. 

Většinu textů jsem se tedy snažila čerpat z existujících zdrojů. Někdy jsem je 

použila v plném znění, jindy jsem dělala pouze výtah těch nejdůležitějších 

informací a některé texty jsem však psala sama, neboť nebyly jinak dostupné. 

Vzhledem k tomu, že se však jedná pouze o návrh vizuálního řešení, nejsou 

ve výsledné publikaci průvodce města obsažena všechna místa, tedy ani 

všechny dostupné informace. Čas i rozsah práce mi bohužel nedovoloval vě-

novat se této části důkladněji. 
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5/ Proces tvorby 

Díky řádně připraveným podkladům může nastat fáze samotné tvorby. Ta se 

skládá z několika částí, neboť i výsledná práce je takto dělena. V následujících 

podkapitolách se budu věnovat popisu a doufám, že se mi povede objasnit 

záměr mé práce. 

5.1 Fotografie 

Jako první volím podkapitolu fotografování a to z jednoho prostého důvodu. 

Sama bych tuto část zařadila na pomezí přípravy a samotné práce. Chtěla 

jsem celou práci pojmout komplexně a do připravovaného průvodce použít 

vlastní fotografie12. Nejsem však fotograf, a tak do budoucna, při dalším roz-

víjení projektu, by byla spolupráce s kvalitním fotografem jen a jen přínosem. 

Avšak jak jsem již řekla, chtěla jsem tuto práci pojmout komplexně a podílet 

se na všech jednotlivých částech. 

Z toho vyplývá, proč bych tuto část označila spíše za přípravu. V první řadě se 

totiž jednalo o přípravu podkladů pro samotnou tvorbu průvodce. Mohla 

bych tedy použít jakékoliv fotografie. Možnost vlastních fotografií však byla 

přínosem nejen tím, že jsem dopředu pořizovala snímky, o kterých jsem vě-

děla jakým způsobem a kde přesně je budu potřebovat použít, ale také tím, 

že jsem se mohla procvičit v samotné úpravě fotografií. 

5.2 Piktogramy 

Přestože stěžejním bodem celé mé práce je mapa, její nedílnou součástí jsou 

především piktogramy13. Rozhodla jsem se vytvořit celou sadu znaků14, které 

jsou pomyslně členěny do čtyř kategorií. První kategorií jsou sportoviště, další 

představuje kultura, památky a volný čas, třetí skupina patří základním 

službám města a poslední je věnována drobným památkám a zajímavostem. 

Rozlišovacím prvkem těchto skupin je barva. Ta se později opakuje jako 

                                                           
12

 Příloha 11: ukázka fotografií Plané, str. 42-43 
13

 grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově 
14

 Příloha 12: sada nových piktogramů a Příloha 13: sada nových piktogramů v barvě, str. 44-45 
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významný prvek v celé práci, nalezneme ji na obálkách, v obsahu i na 

doplňkových materiálech.  

Hlavní motivací bylo vytvořit sjednocenou sadu znaků. Jako stěžejní prvek 

jsem si zvolila linii. Ta je až na drobné výjimky v podobě malých ploch základ-

ním charakteristickým znakem. Všechny piktogramy v dané velikosti mají 

stejnou tloušťku tahu. Linka je poměrně silná, a tak i v menších velikostech 

působí výrazně a neztrácí se. Všechny hrany a konce mají oblé zakončení. 

Myslím, že tím piktogramy získají na první pohled přívětivější charakter, pů-

sobí měkčeji.  

Dalším důvodem těchto oblých hran byla provázanost s vizuální podobou 

mapy. V té totiž pracuji s oblými amorfními tvary, které mi pomáhají ve zjed-

nodušení. O tom více v další podkapitole. 

Piktogramy mají reprezentovat jednotlivá místa, tedy body na mapě. Rozhod-

la jsem se podpořit význam slova bod i vizuálně a umístila jsem jednotlivé 

piktogramy do kruhu. Umožnilo mi to větší, snadnější a hlavně výraznější 

práci s barvou. Docílila jsem toho, že piktogramy na mapě nezanikají, naopak 

vystupují a poutají pozornost. 

5.3 Mapa 

Jak jsem již dříve zmínila, mapa je nejdůležitějším prvkem celé mé práce. Zá-

kladem bylo vytvořit přehlednou mapu, ze které bude možné vyčíst veškeré 

potřebné informace. 

První, co jsem řešila, bylo zda mapa bude součástí průvodce nebo zda se bu-

de jednat o samostatný prvek. Přestože cílem práce je sjednocení těchto věcí 

dohromady, rozhodla jsem se mapu pojmout samostatně. Mapa a průvodce 

plní lehce odlišný účel. Mapa slouží k navigaci v dané lokalitě, díky piktogra-

mům je tato orientace velice snadná a návštěvník snadno nalezne cestu, jak 

se k danému místu dostat. Naopak průvodce návštěvníka seznamuje 

s historií a dalšími zajímavými informacemi. Nepředpokládá se, že by tyto 
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informace byly čteny za chůze. Není tedy nezbytně nutné tyto věci spojovat 

v jednu. i díky tomu mapa získala větší prostor a pomohlo to v přehlednosti. 

Tím nastala další fáze, tedy otázka formátu. Přestože jsem mapu oddělila od 

průvodce, stále jsem chtěla zachovat určitou jednotu. Zvolila jsem jednotný 

formát nejen pro všechny aktuálně navrhované publikace, ale také pro pří-

padné budoucí publikace. Rozhodla jsem se použít formát B6 (125*176 mm). 

Chtěla jsem zůstat u standardizovaných formátů. Menší formát 

A6 (105*148,5 mm) byl však již moc malý a nebyl by příliš vhodný na ostatní 

textové publikace. Cílem tedy bylo vytvořit skládací mapu a umístit ji na tako-

vý formát, aby po poskládání vytvořila formát B6. 

Nejprve jsem zvolila formát B3 (500*353 mm). Dával mi dostatek prostoru 

pro umístění mapy na jedné straně a na další informace včetně mapy okolí 

na straně druhé. V průběhu tvorby se však tento formát neukázal jako příliš 

praktický. Byl příliš velký a obdélný poměr stran neodpovídal tvaru města, 

vznikala tak zbytečná, hluchá místa. Rozhodla jsem se tedy formát na šířku 

zkrátit o čtvrtinu, tedy na výsledných 375*350mm. Výsledný téměř čtvercový 

formát15 umožnil zobrazení více míst na mapě při téměř totožném měřítku. 

V předchozí kapitole jsem se zmiňovala o amorfních tvarech. Ty jsem hojně 

využila při zjednodušování terénu, zejména zelně a lesních ploch. Po několika 

předchozích řešeních jsem dospěla k názoru, že řešení mapy pomocí jednot-

livých barevných ploch je nejlepší řešení a největší krok ke zjednodušení 

a přehlednosti. Kromě tvaru pracuji také s barvou a kontrastem. Velice to 

pomohlo například cestám a komunikacím. Ty jsou díky tomu na první po-

hled zřetelné a snadno rozeznatelné od okolního terénu. Myslím, že to velmi 

přispívá ke snazší navigaci a orientaci v prostoru. Díky použití jednolitých vý-

razných ploch získávají na přehlednosti také již zmiňované piktogramy. To 

beru jako největší plus, protože se jedná o hlavní náplň této práce. 

                                                           
15

 Příloha 15: nová mapa Plané, str. 47-48  
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Snažím se s podobnými prvky, jako jsou čisté plochy a linie, pracovat v celé 

práci a vytvořit tak návaznost a jednolitost.  

5.4 Průvodce městem 

Provázanost s plochami se objevuje také na přebalech16 jednotlivých publika-

cí, tedy i u průvodce. Snažím se používat barvu v ploše jako charakteristický 

prvek pro sjednocení.  

Vyhotovený průvodce17 je zatím spíše návrh na řešení toho opravdového. 

V současné chvíli nezahrnuje dostatečný rozsah informací, nezahrnuje ani 

všechna vyobrazená místa na mapě. 

Celý koncept je směřovaný do formátu B6. Myslím, že je tento formát velmi 

praktický. Je malý, skladný a zároveň poskytuje dostatečně velkou plochu pro 

obsah. Ten jsem členila do čtyř kategorií, stejně tak jako jsou rozděleny pikto-

gramy. Kromě kategorií je obsah rozdělen na dvě další části. První obsahuje 

základní informace včetně fotografií. Ta druhá pak různé zajímavosti napří-

klad v podobě pověstí. Toto členění jsem zvýraznila také vizuálně pomocí ty-

pografie. Základní informace jsou psané bezpatkovým písmem, pověsti pat-

kovým. Konkrétně jsem použila písmo Comenia. Jeden z důvodů byl právě 

ten, že Comenia obsahuje oba tyto řezy. 

Každá sekce má svou vlastní barvu a díky tomu je snadno rozlišitelná. Barva 

se pak spolu s piktogramy opakuje při zmínkách o jednotlivých místech, ve 

větší míře a už bez piktogramů u stránek s pověstmi a jinými zajímavostmi. 

Čtenář tím získá okamžitý přehled, v jaké sekci se nachází.  

Každou dvoustranu jsem se snažila řešit individuálně, nicméně s ohledem na 

celek. V celé brožuře se snažím držet jednotný řád i posloupnost informací. 

Myslím, že je to dobré pro celkovou orientaci. 

                                                           
16

 Příloha 19: návrh obálek, str. 52 
17

 Příloha 20: nový průvodce města, str. 53-54 
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Všechny fotografie v publikaci byly foceny za účelem použití pro moji bakalář-

skou práci. Bohužel ne všechna místa se podařila nafotit dle mých představ. 

Většinou mi v kompozici bránil nedostatečný okolní prostor. Ideální by byly 

letecké fotografie, to je však mimo rámec mých současných možností. 

5.5 Trasy 

Třetí částí mé bakalářské práce je věnována spíše pěší turistice. V rámci této 

kapitoly jsem se chtěla věnovat plánování tematických tras vedoucích a zase 

se vracejících do Plané. Tyto trasy měly vést kolem drobných památek na 

Plánsku. Jednalo by se tedy o rozšíření celého projektu nejen na Planou, ale 

i její okolí. 

Celé toto rozšíření by však bylo časově náročnější, než byl původní předpo-

klad. Součástí by musela být další, propracovanější mapa okolí a také prů-

vodce by musel být mnohem obsáhlejší, co se rozsahu informací týče. 

5.5.1 Voda pro život 

V rámci své bakalářské práce jsem vypracovala pouze jednu ukázku18 takové 

trasy. Jedná se tedy spíše o návrh, jakým směrem by se mohl tento projekt 

dále rozvíjet.  

Pro zpracování jsem si vybrala již existující naučnou stezku, která vede měs-

tem. Díky krátkému rozsahu cesty jsem v rámci návrhu mohla použít stávající 

mapu města. Vybrala jsem si tuto trasu i z důvodu, že se mi líbí její zpracová-

ní. Je připravena interaktivně a informace se tak můžou stát zábavnějšími 

nejen pro děti. 

Brožura má opět formát B6. Tentokrát jsem ji však vyřešila formou leporela. 

To mi umožňuje libovolně zvětšovat nebo zmenšovat rozsah. Díky této varia-

bilitě je tento způsob možné aplikovat i na další trasy. 

Obálka je řešena stejným způsobem jako u mapy a průvodce. Jediná novinka 

se týká barvy. Tato barva se nikde jinde zatím nevyskytuje a je zvolena indivi-

                                                           
18

 Příloha 21: naučná stezka Voda pro život, str. 55 
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duálně pro daný typ trasy. Díky jednoduchému grafickému návrhu v podobě 

jednolitých ploch je toto řešení možné. 

5.5.2 Další trasy a možnost rozšíření práce 

Myslím si, že celkově je tento koncept připraven pro další rozvíjení. Stejně 

jako se dají volit různé barvy pro různé typy cest, i piktogramy jsou řešeny 

jednoduchým způsobem, a tak není problém kdykoliv sadu piktogramů 

rozšířit. 

Líbí se mi myšlenka, že by projekt zahrnoval mnohem větší území, než je to-

mu tak v současné chvíli. Spojení pěší turistiky s poznáním historie by mohl 

být dobrý krok k tomu udržet tato místa nezapomenuta.  

Další alternativou jsou cyklistické trasy. Zde by však bylo nutné koncept pro-

jektu lehce přehodnotit v rámci tak rozsáhlého rozšíření. Mapované území by 

se velmi zvětšilo, stejně jako množství památek. Navíc i smysl cyklo výletu je 

lehce jiný, než u klasického pěšího výletu. 
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6/ Technologická specifika 

Ve své práci se setkávám převážně pouze s vektorovými daty. Jediné 

bitmapové soubory jsou fotografie. Ty byly pořizovány digitálním zrcadlovým 

fotoaparátem Canon 100D s objektivy Canon EF 50mm f/1,8 STM, Canon EF-S 

18-55mm f/3,5-5,6 IS STM a Tamron AF 70-300mm f/4,0-5,6 Di LD Macro. 

Fotografie byly pořizovány do formátu RAW. Následně jsem je zpracovala 

v programu Adobe Camera Raw a poté ještě drobně doupravila a exportovala 

pomocí programu Adobe Photoshop CC. 

Všechna ostatní data jsem zpracovala ve vektorovém programu 

Adobe Illustrator CC. Vektorový formát je vhodný, protože zajišťuje 

bezztrátovost a umožňuje libovolnou manipulaci. I při vysokém rozlišení je 

grafika čistá a bez známek rozmazání.  

Mapa města, mapa okolí i piktogramy jsou zpracovány čistě vektorově. 

Zejména u mapy je to obrovský přínos. Data lze kdykoliv pozměnit a upravit 

vždy, když by mělo dojít k nějaké změně. Respektive není problém přidávat 

do mapy například další turisticky zajímavá místa. Pro sazbu a kompletaci 

tiskovin jsem pracovala s programem Adobe InDesign CC. Tento program je 

tvořený pro sazbu knih, časopisů a dalších tiskovin. Například mapový 

podklad je vytvořen v programu Illustrator, ale tisková data pro oboustranný 

tisk skládací mapy jsou vytvořena v programu InDesign. Mapa je zde vložena 

jako obrázek, s odkazem na data původní. Stejně tak průvodce města jsem 

vytvořila v tomto programu. 

Pro prezentaci jsem zvolila digitální tisk, který se hodí právě pro tisk 

v menším nákladu. Přineslo to s sebou však jisté problémy. Mapa je ve větším 

formátu, než který lze tisknout oboustranným digitálním tiskem. Po mnoha 

pokusech ve snaze najít nejlepší řešení jsem se rozhodla tisknout mapu ve 

dvou kusech a poté jí slepit dohromady. Při zkušebních tiscích jsem tuto vari-

antu několikrát odzkoušela a lepený spoj byl velmi nepatrný. Při případné 



/21 

realizaci by se tento problém vyřešil ofsetovým tiskem. Předpokládá se, že by 

se jednalo o větší náklad. 

U brožury s naučnou stezkou se jedná o ten samý problém. Harmonikové 

řešení je velmi variabilní, nicméně přináší s sebou stejná úskalí v podobě vel-

kých formátů. 

Průvodce městem přináší zcela jinou otázku v podobě vazby. Veškeré dokon-

čovací práce jsem si dělala sama a výjimkou tedy není ani vazba. Pro prezen-

taci jsem se rozhodla použít vazbu V419. V domácích podmínkách jsem 

schopna udělat kvalitněji šitou vazbu oproti té lepené. Při větším nákladu by 

byla vzhledem k rozsahu plně dostačující vazba V220.  

                                                           
19

 Šitá a lepená vazba, měkké desky, tzv. paperback 
20

 Lepená vazba, měkké desky 
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7/ Popis díla 

Celý projekt je založen především na práci s výraznými barevnými plochami, 

kontrastem a strukturovaným členěním informací. Dominantou jsou pikto-

gramy, které vizuálně pomáhají sjednotit jednotlivé prvky. 

7.1 Barevnost 

Barvy spolu s piktogramy představují velice charakteristický znak práce. Syté 

plné barevné plochy jsou velmi výrazné a pomáhají při formě stylizace. Vyso-

ký kontrast, který vzniká použitím světlých a tmavých odstínů, zase přispívá 

k lepší čitelnosti. Přestože se jedná o turistickou lokalitu, nejsou použity barvy 

v přírodních odstínech. Mým cílem bylo zpracovat v první řadě přehledné 

a poutavé materiály.  

7.2 Typografie 

Písmo je důležitým prvkem celé práce. Jak v mapě, tak v průvodci je čitelnost 

informací velmi důležitá. Tomu by se měl podřídit výběr fontu. 

Pro mapu jsem zvolila písmo Din. Autorem je Albert-Jan Pool. Jedná se 

o poměrně technické písmo, které je velmi dobře čitelné i v malých velikos-

tech. Z toho důvodu se perfektně hodí pro malé popisky vyskytující se na 

mapě. 

V průvodci jsem se rozhodla pracovat s písmem jiným, lépe čitelným v delších 

odstavcích. Zvolila jsem písmo Comenia v řezu sans a serif. Líbí se mi, že se 

jedná o české písmo, autorkou je Radana Lencová. Původně vzniklo ve skrip-

tové formě jako písmo vhodné do škol. Další řezy jsou však používané napří-

klad pro sazbu učebnic.  

Průvodce obsahuje obě tyto varianty. Pracuji s odlišováním různých druhů 

informací. K tomu je písmo, které obsahuje patkovou i bezpatkovou verzi, 

naprosto ideální.  
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7.3 Práce jako celek 

Celá práce na první pohled zaujme netradičním zpracováním obálek. 

U průvodců je většinou běžné pracovat na úvodní stránce s fotografií. Barev-

né plochy doplněné o piktogram jsou tak zajímavým řešením. 

Kapesní formát B6 působí velmi příjemně, až přátelsky. Je skladný, přitom 

poskytuje dostatečné množství prostoru. Díky této malé velikosti se velmi 

dobře drží v ruce a umožňuje snadnou manipulaci. Stejně tak je vhodný pro 

snadnou přepravu ve smyslu uložení do batohu či kabelky.  

Při výběru papíru jsem se snažila brát ohled nejen na vizuální stránku. Důleži-

tým faktorem byla například povrchová úprava papíru. Hlazené papíry zajiš-

ťují lepší čitelnost drobných textů. To je velice důležité především u mapy, 

kde se nachází několikero drobných popisků. 

7.4 Doplňkové materiály 

Přestože se jedná pouze o grafický návrh, chtěla jsem, aby prezentace simu-

lovala možné používání produktu21. Jak je již zřejmé, formát publikací je B6. 

Jedná se o 4 kusy různých tlouštěk. Mapa, průvodce, trasa naučné stezky 

a blok22. Blok je zde navíc oproti základní koncepci. Může sloužit jako praktic-

ký pomocník při jakékoliv příležitosti. V první řadě je zde však kvůli hře 

s tajenkou v brožuře naučné stezky. Cestou je v rámci hry možné dělat frotá-

že na jednotlivých stanovištích. Aby návštěvník nemusel dopředu počítat 

s vlastním vybavením, je celý komplet doplněn o blok a psací potřeby. 

Hledala jsem řešení, jak by vše mohlo držet pohromadě pro větší pohodlnost 

a praktické přenášení i ukládání. Nechala jsem se inspirovat firmou Papelote. 

Ti využívají gumičky pro sepnutí bloků, sešitů a diářů. Gumičky mají nejen 

dekorační funkci, ale i praktickou. Je možné do nich vložit několikero psacích 

potřeb.  

                                                           
21

 Příloha 24: celková vizualizace, str. 58 
22

 Příloha 22: doplňkové materiály – bloky, str. 56 
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Rozhodla jsem se využít toto řešení i pro svůj projekt a tyto gumičky jsem si 

ušila. Původně jsem uvažovala o řešení v barvě. Objednala jsem přírodní 

propisovací tužky i obyčejné tužky s barevnými prvky, které měly odpovídat 

barvám práce. Jak už to však bývá, reálná barva byla úplně jiná. Stejný pro-

blém byl i při koupi jednotlivých gum. Dostupná nabídka barev absolutně 

neodpovídala mým potřebám. Nakonec jsem tedy zvolila černobílé řešení. 

Psací potřeby i gumičky23 jsou tedy v těchto neutrálních barvách. 

Vyřešila jsem problém nejen s barevností, ale myslím si, že toto řešení působí 

nakonec mnohem lépe. Bílá i černá barva se objevuje na obálkách, a tak se 

celá práce krásně doplňuje. 

7.5 Piktogramy 

Stejně tak jsem řešila i prezentaci samotných piktogramů. Rozhodla jsem se 

zvolit formu odznáčků24. Ty byly vytvořeny za účelem prezentace jednotlivých 

piktogramů. Přesto by však bylo možné využít některé z nich například for-

mou upomínkových předmětů. Nabízí se například situace při dětském teni-

sovém turnaji. Odznáčky se symbolem tenisu mohou plnit funkci památeční-

ho předmětu. Při dalším rozvoji projektu ve vizuálním stylu města by se dalo 

s těmito piktogramy dále počítat.  

                                                           
23

 Příloha 23: doplňkové materiály – gumičky a psací potřeby, str. 57 
24

 Příloha 14: prezentace piktogramů pomocí odznáčků, str. 46 
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8/ Přínos práce pro daný obor 

Mým cílem bylo vytvořit jednoduchý, zajímavý, ale především funkční mate-

riál v podobě mapy, turistické průvodce a návrhu brožur pro turistické cesty. 

Myslím si, že tento úkol se mi podařilo splnit. Myslím si však, že tato práce 

měla nakonec největší přínos pro mne, jelikož se jedná o práci na akademické 

půdě. Umožnila mi učit se a rozvinou se v další oblasti, se kterou jsem dopo-

sud neměla mnoho zkušeností. A právě také proto jsem si vybrala toto téma 

práce. 

S tvorbou mapy i piktogramů jsem se setkala poprvé. Přestože jsem věděla, 

že se nejedná o lehký úkol, rozhodla jsem si jej vyzkoušet. Myslím, že se mi to 

nakonec podařilo a splnila jsem hlavně mnou vytyčené cíle. 

Vytvořila jsem zajímavý koncept, který by mohl zaujmout svým netradičním 

pojetím turistických tiskovin s ohledem na práci s barvou. Mapu se mi podaři-

lo do značné míry zjednodušit natolik, že na první pohled působí přehledně. 

Také výrazné barvy sehrály svou roli a celá práce díky nim působí mnohem 

živěji a hravěji. 

Dalším přínosem může být fakt, že práce je nasměrována k dalšímu rozvoji 

a následné realizaci. Tento nový turistický systém by mohl být velkým příno-

sem pro město samotné a mohl by také sloužit jako impuls k celkové renova-

ci vizuální identity města. 
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9/ Silné stránky 

Domnívám se, že nejsilnější stránkou celé práce je můj přístup k ní. Bezpo-

chyby je to dáno především výběrem tématu, který je mi blízký. Můj přístup 

k práci je však většinou velmi technický a exaktní. Přistupuji k danému pro-

blému vždy s jasně rozvrženým postupem a troufám si tvrdit, že i díky tomu 

mi nedělá problém si naplánovat i správný časový harmonogram. Díky tomu 

jsem schopna práci vždy dokončit včas, ideálně s rezervou na možné technic-

ké problémy. 

Projevuje se to například při tvorbě piktogramů, kdy jsem se vždy striktně 

držela stejně silné linky. Pro mne zatím byl jasný řád a výsledný efekt dodává 

piktogramům sjednocený a celistvý charakter. 

Stejně tak při sazbě průvodce se projevuje mé technické myšlení. Celá publi-

kace má svůj vlastní řád a předem daný vzor. Snažím se jej porušovat, což 

práci občas dodá příjemné ozvláštnění. Myslím si, že tato má vlastnost se 

může projevit také jako má slabina. Občas mi neumožňuje se dostatečně 

uvolnit a nahlédnout na práci z jiného úhlu. 

Také si myslím, že silnou stránkou mé práce a přínosem je má zručnost pro 

manuální práce. Veškeré knihařské zpracování včetně ručního šití gumiček je 

má vlastní práce. Jsem velmi ráda, že jsem měla další možnost se zdokonalo-

vat ve vazbě knih. 
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10/ Slabé stránky 

Myslím si, že mezi slabé stránky patří určitě práce s fotografií. Většina z nich 

byla pořízena v období od února do dubna, tedy v čase, kde počasí nebylo 

vždy příznivé. Dalším aspektem je, že přístup k některým místům není ideální, 

a tak je obtížné pořídit některé snímky. Celkově by si tato část zasloužila urči-

tě více času a práce. 

K slabým stránkám mé práci určitě patří i sazba textů v průvodci. Přestože 

jsem se opravdu snažila vše udělat v co nejlepší kvalitě, stálé mám v tomto 

odvětví rezervy a mám se toho ještě mnoho co učit. 

Další slabou stránkou této práce je neúplnost informací. Není to zásadní pro-

blém, jelikož se jedná pouze o grafický návrh. Bylo by však mnohem lepší, 

kdyby i této části mohla být věnována větší pozornost. Sama bych měla zájem 

se na této části podílet. V současné chvíli však není práce připravena pro rea-

lizaci a není možné započít spolupráci s městem. Pro finální verzi by bylo 

nutné sehnat a zpracovat informace o dalších místech, které se v současné 

chvíli v průvodci nenacházejí.  
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12/ Resumé 

I have chosen The design of the visual identity of touristic location – Planá 

u Mariánských Lázní like the topic for my bachelor thesis. Planá is my 

hometown, that is one of the reasons why I chose this town. I would like to 

deeper the knowledge of the local inhabitants about the town. I prefer to 

create something real that could be helpful not just for the visitors but also 

for the people living in the town. 

My goal was prepare a design of the new map, touristic guide and trip 

brochure. Everything should be in the pocket size. It is much more 

comfortable to use. I decided to use format B6 (125*176 mm). 

The whole project is based on visualization of information. That should depict 

outstanding historical and culture places and places that are appropriate for 

spending free time. For example cinema, gallery, sport centres etc.  

I also created a set of new pictograms. I wanted to use them not just for 

a map but also like cognitive sign in the touristic guide. I used them as 

a symbol of the new visual identity as well. You can see it on the covers. 

One from the typical elements in this work is colour. I worked with distinctive 

colours. I have chosen four main colours: green, blue, orange and brown 

representing the categories - sport, town service, culture and free time and 

points of interest. The colours help to make a big contrast. They are good for 

better clarity and readability. 

I wanted to make whole project complex as much as possible, that is the 

reason why I decided to prepare all of the material by myself. I took all the 

photos, prepared the texts and I also made the binding of touristic guide. To 

underline the complexity I sewed the elastic band for map, tourist guide, trip 

brochure and pens or pencils to make one complete set for anyone who 

would like to visit my hometown Planá someday. 
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14/ Obrazová příloha 

14.1 Vlastní tvorba 

Příloha 1: zpěvník kapely Ocho Ríos - grafická úprava a knihařské zpracování 

česko-španělské knihy 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 2a: návrh redesignu čokolád Orion, logo a obaly čokolád 

 

  

  

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 2b: návrh redesignu čokolád Orion, dárkové tašky, plakáty 

 

      

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 3: návrh konstrukčního řešení obalu pro portugalskou hračku 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 4: návrh sklenice pro neziskovou organizaci - grafické řešení sklenice 

včetně obalu a podtácku pro neziskovou organizaci na pomoc uprchlíkům 

(UNHCR) na téma nedostatek vody 

 

        

Zdroj: vlastní tvorba 
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14.2 Stávající podoba 

Příloha 5: stávající podoba mapy umístěné na autobusovém nádraží 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 6: mapa Plané v současném průvodci městem 

 

Zdroj: Kulturní a historický průvodce, město Planá 
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Příloha 7: aktuální mapa Plané 

 

 

Zdroj: oficiální mapa města, infocentrum města Planá 
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Příloha 8: sada piktogramů použitých na aktuální mapě města 

 

Zdroj: oficiální mapa města 
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Příloha 9: záznam trasy v procesu příprav 

 

 

Zdroj: www.runkeeper.com 
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Příloha 10: mapa Plzně 

 

 

Zdroj: infocentrum města Plzeň 
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14.3 Nová vizuální identita 

Příloha 11a: ukázka fotografií Plané 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 11b: ukázka fotografií Plané 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 12: sada nových piktogramů 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 13: sada nových piktogramů v barvě  

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 14: prezentace piktogramů pomocí odznáčků 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 15a: nová mapa Plané 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 15b: nová mapa Plané 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 16: nová mapa okolí Plané 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 17: vizualizace mapy v reálném měřítku 

 

 

Zdroj: autorem fotografií Lucie Marková 
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Příloha 18: vizualizace mapy na autobusovém nádraží 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 19: návrh obálek 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 20a: nový průvodce města 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba, autorem spodní fotografie Lucie Marková 
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Příloha 20b: nový průvodce města, ukázka dvoustran 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba  
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Příloha 21: naučná stezka Voda pro život  

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 22: doplňkové materiály – bloky 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 23: doplňkové materiály – gumičky a psací potřeby 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha 24: celková vizualizace 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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