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Projekty zaměřené na dětské uživatele diplomantce Markétě Svatkové vždy šly výborně,  
stačí vzpomenout na její řešení potisku pro porcelánku Rosenthal, kterému jsme se věnovali 
v jednom z uplynulých semestrů. Markéta navíc studovala i pedagogiku a tak je celkem 
logické, že tématem její diplomové práce je návrh a grafické zpracování vizuálního stylu 
dětského sortimentu, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Volba to byla správná. 

Vliv prostředí, ať už domácího nebo jeslí či mateřských škol je pro rozvoj dítěte naprosto 
zásadní a ovlivňuje bezpochyby jeho osobnost. Markéta Svatková to velmi dobře ví a tak je 
její výsledná práce v dokonalém souladu s potřebami dětí i vychovatelů a učitelů. Autorka 
řeší způsob označení pro uložení osobních věcí, tácy na jídlo, didaktické pomůcky, trička, 
batůžky, výzdobu interiéru… nic nenechává náhodě, vytvořila značky v podobě zvířátek, 
které jsou snadno zapamatovatelné a je patrné, že se v prostředí předškolního vzdělávání 
dobře vyzná, pohybuje se v něm s přehledem a zná potřeby malého diváka. Přitom práce pro 



dětské uživatele nebývá snadná, protože má svá přesně daná specifika. Ve své prezentaci 
předkládá Markéta několik variant vizuálního stylu pro dětský sortiment a vybavení 
vzdělávacích institucí. Zvířátka jsou vděčné motivy a celý vizuál ideálně sjednocují, zejména 
proto, že se autorka chytře rozhodla pro stylizaci hlaviček jednotlivých zvířat. Aplikace na 
bílém pozadí působí čistě a přesvědčivě. 7 leporel představuje 7 tříd ve škole, k tomu (kromě 
výše zmíněných materiálů a řešení) studentka vytvořila omalovánky, spojovačky, domino. 
Jedná se o nadstandardní rozsah práce, který prozrazuje nadšení pro věc. Předložená 
diplomová práce působí atraktivním dojmem, celková forma a zodpovědný přístup odpovídá 
zadání.  

Jedná se o původní a autorské nezaměnitelné dílo. 
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