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Na této stránce bych ráda poděkovala vedení diplomové práce prof. ak. mal. Rostislavu Vaňkovi 
a doc. MgA. Kristýně Fišerové za cenné rady a konstruktivní komentáře, nejen po dobu práce na 
mém diplomovém projektu. Chěla bych také poděkovat všem ostatním pedagogům, které jsem 
měla tu čest za 6 let studia poznat. Jejich názorová různost byla vždy přínosná a obohacující. Dále 
bych také chtěla poděkovat svým spolužákům, bez kterých by čas strávený studiem rozhodně 
nebyl tak příjemný a obohacující! A v neposlední řadě mým rodičům, bez kterých bych nemohla 
být tím kým jsem.
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1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Mé dosavadní dílo by se dalo souhrně nazvat jako zkoumání, objevovaní a propojování příběhů, 
lidí a cest na poli nejen grafického designu. Po dobu studia na FDULS jsem se snažila, seznámit 
se s co největším množstvím přístupů a pohledů na design a lidi kteří ho tvoří na akademické 
půdě, tak i v praxi. Také možnost uvědomění si jakou z těchto cest přijmu za vlastní. Uvědomit 
si kdo jsem, a čím bych možná chtěla být. Nebo také to, kým být rozhodně nechci, snad i dospět.

Grafický design je obor, který na nás útočí, čím dál častěji. S rozvojem digitálního prostředí, 
demokratizace a globalizace se polarizuje nejen společnost, ale i tento obor. Lidí, kteří mají 
vlastní názor a chrlí denně neuvěřitelné množství vizuálního obsahu je po celém světě čím dál 
víc a nebude to lepší. Různorodost zadání a projektů se v tomto odvětví rozštěpila na nekonečné 
množství specializací a jedinec se dokáže až ztratit v informačním toku, co by měl vědět, umět 
a kde by se měl alespoň orientovat.

Mé dosavadní dílo v kontextu specializace, spočívá především v pochopení informací, které jsou 
mně předkládány a v jejich následnou vizuální transformaci, která se snad stane čitelnější pro 
oko diváka za pomoci medií, které uznám za vhodné, pro dané zadání.

Dále také v pochopení problémů jiných lidí a zprostředkování jim adekvátní pomoci za použití 
vizuálního jazyka. V neposladní řadě částečného osvojení vnímání vizuální kultury, pravidel 
a pomůcek, které usnadňují práci v grafickém designu. A především spoustu kompozičních řeše-
ní, technologických vychytávek a mantru: “Hodně práce! Tři řádky jsou lepší než dva!1

1 Rostislav Vaněk
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2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Tato diplomová práce je věnovaná redesignu vizuální identity Divadla J. K. Tyla v Plzni (dále jen 
DJKT). Důvodem této volby je můj zájem o tvorbu vizuálních identit v posledních letech, který 
vygradoval do potřeby vyzkoušet si práci, na tak velkém a uceleném projektu, jako je vizuální 
identita oblastního divadla. Dále, také můj badatelský zájem o vývoj vizuální komunikace v di-
vadelním prostředí. A v neposlední řadě navázání spolupráce s DJKT na jiných projektech po 
dobu mého studia v Plzni. Zároveň také z mého pohledu nedostačující kvalita propagace, kterou 
se v současné době DJKT prezentuje.



10

3 CÍL PRÁCE
 
Hlavním cílem této práce bylo přes všechna úskalí navrhnout plně funkční vizuální systém, 
který odprezentuje ucelenou formou přehled o aktivitách, které DJKT zprostředkovává veřej-
nosti. Vytvořit dostatečně hravý a pro široké spektrum věkových skupin přitažlivý vizuál, který 
se odliší od vizuální estetiky ostatních kulturních institucí ve městě a podpoří stabilní rozvoj 
zájmu o divadlo mezi diváky z Plzně a širokého okolí.
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4 PROCES PŘÍPRAVY
 
Přípravné práce u mne započaly stanovením cílů, které bych chtěla v rámci tohoto projektu reali-
zovat a které jsou pro mne vodítkem k plynulému průběhu celého projektu. V rámci příprav jsem 
si také udělala inspirační rešerši1, jak se v současné době prezentují divadla v tuzemsku i zahra-
ničí a hledala řešení se kterými sympatizuji a důvody proč tomu tak je.

Další fází byla návštěva DJKT a rozhovor s vedením obchodního oddělení o současném stavu 
propagace divadla, jeho výhodách, nevýhodách, kvalitách, fungování, historii a pohledu uživate-
lů, jak z hlediska propagace, tak z hlediska fungování divadelní scény. Dále následovala návštěva 
divadelního archivu a řádné prozkoumání dosavadních prací určené k propagaci divadelní scé-
ny.2 Nedílnou součástí těchto jednání bylo také zprostředkování obsahu a textového a fotogra-
fického materiálu se kterým jsem mohla v tomto projektu pracovat. Tím pádem se opřít o reálná 
data, které mně velmi pomohly při nastavování a realizaci pravidel mého vizuálního stylu. Za 
to patří DJKT můj velký dík a velice si vážím jejich vstřícnosti a velkorysosti, se kterou se mnou 
sdíleli všechny mně potřebné informace a materiály.

Další částí v procesu příprav bylo vymezení se vůči současnému stavu propagace DJKT a dia-
gnostika problémů, které jsou z mého pohledu potřeba odstranit. A zároveň vývoj nového 
informačního systému, který by působil přehledněji a čitelněji pro koncového uživatele. Důle-
žitým bodem v procesu přípravy bylo také uvědomění si potřeb divadla a kontextu ve kterém 
divadlo funguje a co divákům nabízí a zprostředkovává. Podpořit toto snažení adekvátní formou 
prezentace.

1 Příloha 1&2
2 Příloha 3&4
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5 PROCES TVORBY
 
5.1 VÝVOJ VIZUÁLNÍ IDENTITY DJKT A JEJÍ KONTEXT

První zmínky o českém divadelním prostředí v Plzni sahají na počátek 19. století.
Vývoj vizuální identity koresponduje s technologickým vývojem propagačního průmyslu. Průběh 
a ukázky propragace z jednotlivých období uvádím v příloze.3 Divadlo také prošlo vývojem ná-
zvu, který se proměňoval z důvodu národnostních, geografických či politických až do současné 
podoby. Proměnu a vývoj značky uvádím tamtéž. Divadlo většinu času fungovalo s nápisovým 
logotypem v různých variacích. Od 50. let se k písmovému nápisu přidala i stylizovaná značka, 
která se v průběhu let měnila a však z hlediska vizuální identity s ní bylo zacházeno bez širšího 
kontextu. Propagace se vytvářela ke každému představení zvlášť na míru a divadelní scéna 
nejevila známky ucelené identity. Největší změna a první ucelený rebranding nastal v roce 2015 
s otevřením nové budovy DJKT, který v různých variantách funguje až doposud.4

Současná vizuální identita přinesla nové logo, postavené na myšlence inspirací z budov původ-
ních, či nově vznikajících. Sjednotila barvami všechny divadelní soubory a nastavila komunikaci 
za pomoci fotografických kampaní pro jednotlivé sezóny. Užívá jednotného písma a celkově 
působí uceleně.

Teď je potřeba namítnout, proč redesignovat identitu, která zdánlivě funguje, v instituci do které 
diváci pravidelně chodí a těší se nadprůměrnému počtu dlouholetých abonentů. Důvodů, proč 
jsem se rozhodla pro redesign této vizuální identity, je z mého pohledu hned několik.

DJKT se v součastnosti prezentuje logem, které má zdánlivě symbolizovat jednotlivé divadelní 
scény, avšak z mého pohledu působí velmi zmatečně. Jednotlivé scény se prezentují číslovkou 
“Jedna, Dva, Tři“, nýbrž mají své označení: “Velké divadlo, Nová scéna a Malá scéna“. Několikrát 
jsem slyšela vyprávět, že divák přišel na představení do jiné budovy. To nelze přisuzovat za vinu 
jen vizuální identitě, ta ovšem tomuto problému vůbec nenapomáhá. Lze namítnout, že v přípa-
dě, kdy rozdělujeme program a všechny informace o divadle v první řádě na to kde se koná a až 
následně co se hraje, kdy a žánr divadelní h. Je to opravdu zvláštní. Dalším problémem je, že di-
vadlo u některých materiálů již používá jinou variantu loga, která je kompozičně jiná a původní 

3 Příloha 3,4&5
4 Příloha 6
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myšlenku loga vůbec nenásleduje. Také z mého pohledu logo nepůsobí jako značka pro divadlo, 
spíš pro stavební firmu. Ani písmo, které vizuální identita užívá neodpovídá multižánrové 
kulturní instituci a hodnotám, které přináší veřejnosti. Divadlo by nemělo být vnímáno pouze 
jako budova, kam si hezky oblečení lidé chodí večer sednout a domluvit si business či víkendový 
turnaj golfu. Definice praví: „Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně 
zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru“.5 A od toho by se měla dle mého názoru 
prezentace divadla odvíjet. Divadlo je místo setkání, myšlenek, emocí, kritiky, ale také elegance, 
hodnot a tradice. Ale zpět k propagaci.

Další problém vidím v samotné identitě a práci s fotkou. Toto velmi klasické řešení, použít fotku, 
či obličej známé osobnosti, nejlépe přes celý formát v současné době využívá většina kulturních 
institucí v Plzni a tak je občas velmi těžké rozlišit, zda jde o Plzeňskou filharmonii, Měšťanskou 
Besedu či právě DJKT.6 Myslím si, že je to velká škoda a obzvlášť kulturní instituce z velké části 
financované státním rozpočtem, by měly více lpět na kvalitě propagace ve veřejném prostoru 
a celkové kultivaci společnosti. Tak jak je tomu nejen již od nás na západ, ale bohužel již i od nás 
na sever, potažmo východ. Celý systém prezentace divadla je v současné době nastaven čistě jako 
ekonomický nástroj, který má generovat zisk, bez jakékoliv formy přesahu, či vizuální inspirace 
a imaginace.

5.2 PÍSMO & LOGO

Pro vizuální identitu není, až tak důležité samotné logo, jako písmo které propojuje veškeré 
materiály a nese na svých bedrech většinu informace. Od začátku jsem věděla, že chci pracovat 
s kontrastem písma patkového, klasického, které bude ztělesňovat hodnotu, tradici a institu-
ci a zároveň použít grotesk, který to bude celé nabourávat a popostrkovat někam jinam, pryč 
z konfortu, za něčím novým. Také jsem se rozhodla, že nechci pracovat s logem, jako symbolem 
stylizující něco (budovu, divadlo, literu, apod.) Rozhodla jsem se tedy pro čistě typografické řeše-
ní, variabilního loga, které má jednotnou podobu, avšak větší množinu obsahových sdělení. Tuto 
tézi jsem si potvrdila i v již zmiňovaném archivu a velkém množství skvělých ručně sázených 
plakátů z období 20.–30. let, které uživají širokou paletu písem, které tendenčně odkazují k sece-
si, art decu, či národnímu stylu.7 Volba toho pravého písma pro vizuál 21. století byla ovšem do-
5 Divadlo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-  
 [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
6 Příloha 6
7 Příloha 4



14

cela dlouhá a trnitá. Na úplném začátku jsem pracovala s kombinací různých druhů písem jako 
např. Baskerville & Univers, což nebylo úplně vhodné. Následovala verze Štormovy superrodiny 
v jeho úpravě Baskervilu v kombinaci s John Sans. Tato kombinace mi dlouho držela, již z důvo-
du, českého písma, se kterým nebude problém v sazbě a určité náklonosti k dílu Františka Štorma. 
Nicméně jsem se stále propadala do větší beznaděje, že vizuál a písmo mnou určené nevypadá 
současně, že nemá patřičný tah na bránu a že mu stále něco chybí. A tak jsem se dostala opět na 
cestu hledání ideálu. Přes velmi “cool” písma od Pizza Typeface (Orelo) či Edition.studio (Continua). 
Do klidnějších vod s kvalitnější dobou spotřeby, až jsem skončila u finalního řešení a písem Vojty 
Říhy a jeho Superior Type. Finalní rozhodnutí padlo na oceněné písmo Kunda Book v kombinaci se 
skvěle čitelným písmem Hrot.8

Je pravdou, že je potřeba tyto písma pro užití v propagaci nakoupit a není to malá investice. 
Avšak písmo je jeden z nejdůležitějších prvků vizuálu. Investice do kvalitního písma s podporou 
nesmírného množství znaků a české diakritiky se určitě vyplatí. Z mé zkušenosti odvede skvělou 
práci ve prospěch celé propagace a je to investice jednorázová a navždy. Kombinace těchto dvou 
písem poskytuje nekonečnou variabilitu užití a pokrývá všechny mé zmíněné požadavky sepsané 
výše.

Obě písma jsem využila, jak pro logotyp, tak pro celkovou komunikaci ve všech kanálech komu-
nikace.

5.3 VIZUÁLNÍ STYL, SYSTÉM & BAREVNOST

V mezičase korigování volby písma a úprav logotypu, započala také práce na vizuální 
identitě. Celé nastavování identity, odstartovalo na serii plakátů. Plakáty zastupují, veškeré 
možné varianty kombinací scén a žánrů a také různé délky názvů představení. Velice snad-
no a rychle se objeví většina úskalí, které je potřeba odladit. Prověří se celý informační sys-
tém a jeho struktura. Velmi důležitým prvkem vizuálního stylu se stal i formát, který do 
jisté míry ovlivnil celkovou podobu vizuálu. Pro vizuální styl jsem se rozhodla upřednost-
nit před Áčkovou řadou podlouhlý formát, který známe právě z historických divadelních 
plakátů. Navíc mimo plakátů, DJKT tento formát v minulosti používalo i u programových 
brožur. V případě, že to bylo možné, snažila jsem se udržet tento formát u většiny připra-
vovaných materiálů. V případě, že to možné nebylo (merkantil, propagační předměty), drží 

8 Příloha 8
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se vizuál standardních formátových řad. Dalším velmi důležitým pravidlem je umístění 
loga ve formátu. Základní forma umístění loga je na spodní straně formátu, jako posled-
ní informace stránky, ideálně přes celou šíři plochy. Manuál určuje i jiné možnosti práce 
s logem, avšak není jich nekonečné množství.

Od základního řešení umístění loga se odvíjí i celková práce s typografií. Velmi důležitým 
prvkem se tak stává zarovnání textu do bloku a ideálně, přes celou šíři formátu, tak je tomu 
především u headlinů plakátů k jednotlivým divadelním představením. Manuál také poskytuje 
další kompoziční řešení práce s typografii v případě, že se volený formát radikálně změní. Tak je 
tomu například u bannerového systému pro internet. Nicméně i zde je jasně vidět systém, který 
je pro práci s písmem určující.

Velmi dlouho jsem řešila, jak třídit informace a jakou jim přisoudit posloupnost. Názvy diva-
delních scén jsem v případě potřeby ukryla do variabilní lišty v logu. Mimo základní varianty 
loga Divadlo J. K. Tyla Plzeň, existují varianty Divadlo J. K. Tyla — Velké divadlo, Nová scéna 
a Malá scéna, které jsou užívány v případě propagace jednotlivých představení, kdy je potřeba 
sdělit i jejich umístění. V případě potřeby je ještě možná další varianta a to možnost ručně dopl-
nit do připraveného a předem vymezeného prostoru lišty jakýkoliv text, který se tam vejde. Tyto 
řešení mají v případě potřeby i svou anglickou variantu.9

Plzeňské divadlo je multižánrovou divadelní scénou, a tak nastala potřeba dělení před-
stavení na jednotlivé divadelní žánry Balet, Činohra, Opera a Muzikál. Navrhla jsem 
řešení pomocí liter počátečních písmen žánrů. Především pro snadnější orientaci diváka. 
Tento systém mně přijde důležitý zejména proto, že v dnešní době již neplatí, že by určitý 
divadelní kus, který jsme měli zafixovaný např. jako operní nemohl být inscenován jako 
představení baletní. Zároveň jsou také divaci, kteří určitým divadelním žánrem opovrhu-
jí a dávají přednost pouze některým. Tyto příčiny jsem chtěla ve vizuálu nějak zohlednit 
a divákovy usnadnit orientaci v divadelní nabídce. Tento problém tedy řeší sada počáteč-
ních liter, jednotlivých žánrů. Každé z nich jsem připsala určitou barvu, která daný žánr, 
již provází celou propagací. Jednotlivé litery mají využití především v informační rovině. 
Sdělit uživateli jaký má divadelní hra žánr. Tato informace je primárně umístěná v horním 
levém rohu, vždy doplněná o celý název. Zároveň se však litera, teď již samotná objeví jako 
barevný podklad v centrálním grafickém motivu celého vizuálu. Tento prvek je jedním 

9 Příloha 7
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z části modulární grafické struktury, kterou vizuální styl využívá k prezentaci jednotli-
vých divadelních představení.10

Modulární grafickou strukturou míním sadu grafických prvků do které patří, již zmíněná litera 
žánru a ji přiřazená barevnost. Dále stylizovaná ilustrace odkazujíci k divadelnímu představení. 
A také fotografie, která je jediným konkrétním prvkem, prezentující divadelní představení. Již 
v úvodu jsem kritizovala současný stav využití fotografie v současném vizuálním stylu. A také 
důvody proč vnímám toto rozhodnutí za špatné. Moje prvotní představa o zpracovaní vizuál-
ního stylu, byla zcela bez použití fotografie. Z mého pohledu, je tato forma prezentace již velmi 
vyčerpaná a je velmi náročné přijít s něčím originálním obzvlášť bavíme-li se o komerčním 
pojetí fotografie bez širšího konceptu. Zároveň netvrdím, že i zde není určitý prostor pro další 
vývoj. Velmi si cením např. propagace Národního divadla v Praze, ať už v sezóně kdy na tvorbě 
propagace působila Dita Pepe, či letošní serie od Sester Dostálkových. Zároveň také nepopí-
rám skutečnost, kdy pro mnohé diváky jsou herci bráni jako celebrity. Jejich zájem o divadelní 
hru podmiňuje především to, kdo v představení hraje. Stále platí pravidlo, že obličej prodává. 
Všechny tyto fakta jsem musela zohlednit a také si připustit, že nejsem zcela mainstreamový 
konzumet pop kultury. Nicméně, že do divadla tito lidé chodí, většinou v daleko větší míře než 
já. Právě proto jsem připustila, že fotografie ve vizuálním stylu musí hrát nějakou roli, ovšem za 
předem jasných a definovaných podmínek. A to — fotografie, zobrazuje ideálně obličej, maxi-
málně polopostavu herce a celkový rozměr fotografie nepřekoná 20 procent celkového formátu. 
Tyto pravidla by měly zafungovat, jako brzda pro nadmíru užití fotografie v celkové propagaci. 
Což beru jako základní klíč k tomu, jak se odlišit ve veřejném prostoru a výlepních plochách. 
Zároveň manuál ukazuje, jak pracovat a propojovat jednotlivé prvky dohromady. Popřípadě mož-
nost jejich částečného vypouštění napříč spektrem celé propagace.

Posledním prvkem vizuálního stylu je barevné pozadí. V rámci identity jsem nastavila základní 
podkladovou plochu jako přechod dvou odstínů tmavé barvy v poměru 70 procent modročerná 
ku 30 procentům fialovočerné. Divadlo se také většinou neodehrává ve světlém prostředí. Tento 
prvek je pro naši imaginaci a představivost do jisté míry velmi určující. Původně jsem pracovala 
s čistě černou, avšak po dalším zkoumání, že ani tma není černo–černá rozhodla jsem se pro 
zmíněné řešení. Tento prvek, je pro celý vizuální styl velmi důležitý a skvěle podporuje a propo-
juje celý systém propagace.

10 Příloha10
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6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA
 
Výstupem mé diplomové práce je grafický manuál, tedy kniha. K její tvorbě jsem využila soft-
waru od společnosti Adobe. Fotomontáže a fotografie jsem připravovala za pomoci programu 
Photoshop, základní návrhy layoutu a práci s logem a vektory jsem vypracovala v Illustratoru 
a pro sazbu knihy je nejvhodnější Indesign, tak i pro vícestránkové dokumenty a tištěná media. 
Také jsem připravovala krátký showreel, který odprezentuje celou identitu, ten jsem vytvoři-
la za pomoci programu After Effects. Všechny tiskové podklady jsem zpracovala v barevném 
modelu CMYK, který je určen pro tisk. Rozměr manuálu je 150x240 mm orientace na výšku se 
skládanou titulní stránkou. Celý manuál je rozdělen do kapitol, pro lepší orientaci, při vyhledá-
vání jednotlivých aplikací a je vytištěn na bílem papíru o gramáži 130 g/m2. Pro malý náklad 
tiskoviny se využívá digitálního tisku. Kniha je svázaná vazbou V4 s tvrdou skládanou obálkou. 
Showreel je video o stopáži přibližně 1:30 sekund ve velikosti FullHD tedy 1920x1080px.
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7 POPIS DÍLA
 
Po předcházející fázi návrhu logotypu a samotné vizuální identity popsané v předchozí kapitole. Přišla 
na řadu práce na realizaci jednotlivých tiskovin, propragačních předmětů a jiných částí vizuálního 
stylu. Přehled uvádím chronologicky, tak jak je zařazen v manuálu, který je hlavním dílem této diplo-
mové práce a budu se mu věnovat až na konci této kapitoly.11

7.1 MERKANTILNÍ TISKOVINY

Divadlo používá na denní bázi pro komunikaci interní, tak i s externími partnery, tiskem a di-
váky nemalé množství tiskovin. Mezi primární tiskoviny, které byly navrženy patří šablona pro 
dopisní papír, tiskovou zprávu či obsazení divadelních her. Velmi důležitý je i návrh slavnostní 
pozvánky, usazení loga do na míru navržených obálek či jmenovky a vizitky zaměstnanců diva-
delní scény. Mezi další navržené šablony patří také dárkový poukaz a jednotný design elektronic-
kého podpisu do firemní emailové schránky.
V této části identity není tak jednoznačně rozpoznatelný vizuální styl, který je patrný ve zbytku 
manuálu, avšak merkantil se opírá o kombinování písmem určené manuálem. Velmi přehlednou 
a čitelnou sazbu textu, dobře umístěné logo a práci s gradientem. Bere také v potaz tiskové tech-
nologie, kterými divadlo disponuje v rámci budovy a tomu je přizpůsoben i layout a umístění 
loga u tiskovin, které se většinou tisknou na firemních/poloprofesionálních tiskárnách.

7.2 REKLAMNÍ MATERIÁLY

V této kapitole je odprezentována serie plakátů, jednotlivých divadelních souborů. Varianty 
skládání a kombinování plakátů s programem v návaznosti na umístění a rozměr reklamních 
či výlepních ploch. Další velmi důležitou částí, je zpracování podrobného měsíčního programu v různých 
variantách ať už měsíční programový plakát, či měsíční infolist skládačka do promo stojanů. Zde je také 
vidět členění sazby a odlišná práce s fotografickým materiálem v rámci vícestránkových medií. Také zde 
můžeme najít řešení vícestránkového media v podobě programové brožury určené pro prezentaci divadel-
ních představení. A varianty dl-kových letáčků, které buď propagují představení nebo prezentují dlouhodo-
bé abonentní programy.
U reklamních materiálů je dobře vidět práce s centrálními motivy vizuální identity a vypouštěním jednot-
livých grafických prvků v rámci ucelené řady tiskovin propagujících jedno konkrétní představení.

11  Příloha 11 
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V této kapitole je také zařazen návrh šablon pro powerpointové prezentace a nastavení optimální 
délky a koncepce textů vůči obrazovému materiálu a celkovému formátu prezentace.

7.3 OUTDOOR & PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

V této kapitole se již variuje systém, představený na předchozích materiálech. Jde především 
o ukázku dalších možností využití jednotlivých prvků vizuálního stylu a jejich následné prezen-
tace ve venkovní reklamě a jiných propagačních předmětech a poutačích. Ukázka jiných kom-
pozičních řešení v rámci odlišných výlepních ploch v návaznosti na jejich formát, ať už jsou to 
výlepy před Novou scénou, či promo polep na tramvajových zastávkách ve městě, či áčka a pra-
pory s možností umístění u jednotlivých scén. V této kapitole jsou také představeny základní 
propagační prostředky (sešit, tužka, oděv a další reklamní předměty) V první řadě bych zmínila 
návrh triček, pro jednotlivé divadelní soubory nebo také kartičky určené pro vstup do divadla. 
Velmi důležitou částí je i návrh polepu vozového parku divadla.

7.4 DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

Je oddíl s velmi krátkou sondou do digitální komunikace a web bannerového systému pro Goo-
gle Ad aj. webové portály streamující reklamu na internetu. Je zde navrženo kompoziční řešení 
v případě velmi rozličných rozměrových řešení. Ať už jde o velmi úzké a dlouhé, či úzké a široké 
nebo čtvercové kompozice. Další částí této kapitoly je i ukázka titulních bannerů pro sociální 
sítě.

7.5 MANUÁL

Všechny tyto aplikace jsou zahrnuty v uceleném manuálu jednotného vizuálního stylu. Manuál 
je základní příručkou, která ztělesňuje filozofii divadla a zároveň seznámí uživatele s jednotlivý-
mi prvky a pravidly divadelní identity a práce se značkou DJKT.

7.6 ANIMACE

Pro lepší orientaci ve vizuálním stylu a prezentaci rebrandingu DJKT byla navržená krátká ani-
mace, která uvede diváka do inovací a změn ve vizuálním stylu. Za pomoci krátkých sekvencí, 
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ukáže jednotlivé prvky počínaje logem, barevností, použitím písma, ale i část ukázek jednotli-
vých tiskovin, šablon a komponentů navržených v rámci identity.
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8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR
 
Hlavní přínos vidím v jednoduchosti a rozmanitosti vizuálního stylu. Mým cílem bylo zpřehled-
nit a nastavit systém komunikace informací a zbavit indentitu návaznosti na stavbu nové budo-
vy DJKT z roku 2015. Mým záměrem bylo zvýšit povědomí o divadle samotném a různorodosti 
představení, které nabízím, odlišit identitu divadla od zbytku komunikačních kanálů kulturních 
institucí v Plzni. Také jsem chtěla dosáhnout k zamyšlení do jaké míry, může instituce velikosti 
oblastního divadla, přemýšlet o atypických formátech v propagaci v návaznosti na cenu produk-
ce či předem daných formátů reklamních ploch a poutačů a přinést do divadla zpětnou vazbu, 
k jejich současné propagaci z akademického prostředí.
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9 SILNÉ STRÁNKY DÍLA

Přínos této práce vidím ve variabilitě vizuálního stylu a možnosti různorodé práce s jednotlivý-
mi elementy. Pro mě samotnou byla tato práce velmi obohacující, zejména v krocení svého ega 
a uvědomění si potřeb divadla a upřednostnění těchto potřeb před moji kreativitou a originali-
tou výstupu. Zároveň možnost vyzkoušet si tvorbu tak širokého a uceleného projektu, jakým je 
vizuální identita oblastního divadla a všechny problémy a úskalí při nastavování pravidel pro 
tak rozsáhlou identitu.
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10 SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

Slabé stránky projektu vidím především v jeho realizaci nebo spíš nerealizaci. Tento projekt je 
tvořen jako diplomová práce a po předchozích konzultacích s DJKT, kteří jsou spokojeni s fun-
gování současné vizuální identity se domnívám, že tento projek skončí jako práce studentská. 
V tomto bodu bych chtěla udělat alespoň malou nápravu a jeden výtisk mé práce divadlu věno-
vat jako zpětnou vazbu s možností analýzy k čemu jsem ve svém úsilí a bádání dospěla.

Další slabinou tohoto projektu je dle mého názoru hlubší nezabřednutí do digitální komunikace 
především webové aplikace. Z mého pohledu se stává navrhování webu samostatnou úlohou 
a moje znalosti neodpovídají, tomu abych byla schopna v současné době navrhnout konkurence-
schopný web rozměrů, které by divadlo potřebovalo. Nechtěla jsem zůstávat pouze u polovičaté-
ho návrhu hlavní stránky a tak jsem se rozhodla, tuto část projektu raději neprezentovat.



24

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

KNIŽNÍ A PERIODICKÁ LITERATURA

BERAN, Vladimír. Typograficky manuál. Praha: Kafka design, 2003. ISBN 80-901824-0-2.

KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000.
ISBN 80-7226-385-4.

AMBROSE, G., HARRIS, P., Layout Velky průvodce grafickou úpravou. Praha: Computer Press, 
2009. ISBN 978-80-251- 2165-8.

AMBROSE, G.,HARRIS, P., Tisk a dokončovací práce Graficky design. Praha: Computer Press, 
2011. ISBN 978-80-251- 2968-5.

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-
87705-27-8.

ŠTORM, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver revue, 2008. ISBN 978-80-87037-15-7.

PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.



25

12 RESUMÉ

Author of this master thesis choose the topic: Visual identity of an existing entity (functional 
graphics manual mockup); as part of his student specialisation. She more specifically choose 
redesign of J. K Thyl theatre in Pilsen, since it is focus of author part of interest. The reasons 
of the decisions was her intention to help this Pilsen traditional institution to redesign their 
current visual style, which would help them to get more known and would inspire more people 
to take interest in quality diverse of theatrical production.

She created series of visual guidelines, that tackle both printed and digital parts of the project 
and unify the design language like brand new logotype and branding identity with multip-
le branding elements, that can be used to make the style more modular. The visual style she 
created was envisioned to be bold and modular, but still deeply rooted in tradition and history 
of theatre which is very important part of Pilsen cultural life. Her ultimate goal was to create 
a project, that would lead to new discussions about future propagation of J. K. Thyl theatre and 
that would enable her to combine all of her passions for graphic design. Project itself was valuab-
le lesson for the author as she learned how to work with big brand and learned her how to think 
about all kinds of solutions for different problems that can occur during the process.
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 Příloha č. 1 Inspirační zdroje internet: Ukázka plakátů různých divadelních scén.

 Zdroj:   Pinterest: inspirace pro vizuál DJKT [online]. 2020: Pinterest, 2009 [cit.  
    2020-06-29]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/terezasmith/divadlo/
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 Příloha č. 2 Knižní inspirační zdroje: Kniha o historii propagce  
  Britského národního divadla od Ricka Poynora.

 Zdroj: National Theatre Posters: A Design History Rick Poynor. 2018. London: 

  Unit Editions, 2018. ISBN 978-0-9956664-3-6.
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 Příloha č. 3 Vývoj propagace DJKT

 Zdroj:  Archiv DJKT: Vlastní tvorba
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 Příloha č. 4 Vývoj loga DJKT

 Zdroj:  Archiv DJKT: Vlastní tvorba
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 Příloha č. 5 Archiv propagace DJKT: Ukázky z archivu propagace DJKT  
  z průběhu 20 stol..

 Zdroj:  Archiv DJKT: Vlastní tvorba
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 Příloha č. 5 Archiv propagace DJKT: Ukázky z archivu propagace    

  DJKT, kolem roku 2009.

 Zdroj:  Archiv DJKT: Vlastní tvorba
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 Příloha č. 6 Současný vizuální styl DJKT / Plakáty
 Zdroj:   Divadlo J. K. Tyla [online]. 2020: Web divadla, 2020 [cit. 2020-06-29].
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 Příloha č. 7 Logo

 Zdroj:  Vlastní tvorba



ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 
VWXYZ
abcdefghijkl 
mnopqrstuv
wxyz
1234567890

ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 
VWXYZ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
1234567890

 

 Příloha č. 8 Písmo: Superior Type, písmo Hrot a Kunda

 Zdroj:  Vlastní tvorba



CMYK 0/62/50/0
HTML #EF7F71
RGB 240/129/124

CMYK 53/8/13/0
HTML #7FC1D7
RGB 127/194/217

CMYK 37/14/80/0
HTML #B5BC50
RGB 182/189/82

CMYK 0/35/0/0
HTML #F7BFD9
RGB 247/191/217

CMYK 0/0/0/60
HTML #666666
RGB 102/102/102

 
 Příloha č. 9 Barevnost

 Zdroj:  Vlastní tvorba

CMYK 40/70/40/70 
HTML #4c2b33
RGB 76/43/51

CMYK 80/70/40/50 
HTML #33354a
RGB 51/53/74



 Příloha č. 10 Grafické elementy
 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Návrh merkantilních tiskovin

 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Návrh plakátů

 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Programová skládačka

 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Další tištěné materiály, layout    
  programové brožury

 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Ukázka Outdoorové reklamy

 Zdroj:  Vlastní tvorba
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 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Ukázka polepu aut DJKT

 Zdroj:  Vlastní tvorba



JAN KUČERA
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 

BALET

Velké divadlo

JAN KUČERA
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 

BALET

Velké divadlo

BALET

JAN KUČERA
ZKROCENÍ 
ZLÉ  ŽENY 

Velké divadlo

BALET

JAN KUČERA
ZKROCENÍ 
ZLÉ  ŽENY 
Velké divadlo

BALET

JAN KUČERA
ZKROCENÍ 
ZLÉ  ŽENY 

Velké divadlo

 
 Příloha č. 11 Ukázky vizuálního stylu: Ukázka bannerového systému    
  a digitální komunikace.

 Zdroj:  Vlastní tvorba




