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1.1 
Tématem, na které jsem zpracovala svojí bakalářskou práci je vizuální identita kul-
turního zařízení. Po dlouhém uvažování mezi kulturním domem v Králíkách nebo 
základní a mateřskou školou v Červené Vodě jsem si nakonec vybrala téma, které mi 
je bližší, tedy základní školu v obci, kde jsem vyrůstala a žila až do mých 19 let. Zmí-
něnou základní školou jsem prošla od 1. do 9. třídy, a mám na to krásné vzpomínky, 
proto mi bylo ctí pro tuto školu navrhnout nový vzhled.  

 2.1 
Ve školním areálu se nachází budova školy, venkovní běžecký okruh se sportovním 
hřištěm, školní zahrada s učebnou v přírodě a malé dětské hřiště. V obci jsou tři ma-
teřské školy, dvě mají samostatné budovy a jedna z nich je součástí budovy základní 
školy. To vše jsem chtěla do identity obsáhnout.  

2.2 
Po dlouhém hledání inspirace u jiných základních škol mě překvapilo, jak málo z nich 
dbá na design a vizuální reprezentaci. Dle mého úsudku, by si většina základních škol 
zasloužila novou, svěží a zábavnou identitu. Myslím, že je pro děti a dospívající, už od 
raných let, důležité vidět, jak se dá pracovat s orientací v prostoru, písmem a také 
barvami. Nový jednotný design by měl vzbuzovat důvěru rodičů ve školu, zároveň by 
měl být příjemnějším prostředím pro učitele, vychovatele i žáky.

Po zvolení finálního tématu, jsem byla nadšená, myslela jsem, že to pro mě nebude 
žádný velký oříšek. Naši základní školu znám jako vlastní boty, její prostory, akce pořá-
dané školou a také všechny učitele, hned jsem si k tomu vybudovala pouto. Bohužel 
opak je pravdou. Škola není nikomu zasvěcená, nemá žádného maskota a donedáv-
na neměla ani vlastní logo, tím se to začalo komplikovat. Bylo to pro mě jako bych 
začínala od nuly, tak jsem se k tomu i tak postavila.  

3.1 
Začala jsem s myšlenkovou mapou abych si ujasnila, co chci o škole sdělit, a co bych 
chtěla, aby se promítlo v logu. Z grafické reprezentace mé myšlenkové struktury 
jsem se rozhodla zaměřit na slova: děti, láska, kořeny, emoce, ekologie, vyjmenovaná 
slova, slovní hříčky, gramatické chyby, geometrické tvary nebo matematická zna-
ménka. Tato slova jsem vzala a začala s nimi pracovat. Jako první jsem se zaměřila na 
děti a začala jsem zkoumat postavičky a dětské kresbičky lidí, to nemělo dlouhého 
trvání . Další neúspěšnou variantou byly emoce. Převedla jsem je do podoby emoti-
konů, smějících se, mračících se i neutrálních, a z těch pak vykonstruovala logo.  



9

Po mnoha nepovedených pokusech, jsem se obrátila k něčemu, co děti i učitelé dob-
ře znají. Studijní symbol, tím je červená propiska, která kroužkuje, škrtá, podtrhává a 
hlavně píše známky nebo poznámky. V grafickém programu jsem si vyrobila rozdílné 
struktury pro červený nedokončený kruh jako logo. U této varianty jsem chvíli zůstala 
a věnovala jí více času. Po nějaké době jsem od ní upustila, protože logo nepůsobilo 
tak dobře jak jsem chtěla.

  4.1 
Tentokrát jsem zabloudila až do historie školy i obce. Ve znaku obce najdeme v čer-
veném štítě zlatý kosmý zúžený hrot přeložený modrým květem lnu. Definice: “Kom-
binace barev (zlatá a červená) vychází z rodového erbu knížat z Lichtenštejna, k jejichž 
panství Červená Voda náležela více jak 200 let. Tento rod byl i patronem místního kostela 
sv. Matouše a po jednom z členů rodu (Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna) je pojmenována 
jedna z částí obce (Moravský Karlov). Květ lnu představuje plodinu hojně v obci pěsto-
vanou a symbolizuje douhou, bohatou a do dneška přetrvávající textilní tradici obce” 
(Ing. Petr Cink 2002). Uvědomila jsem si, že spojitost mezi historií obce, znakem 
obce a novým logem by mohlo být to pravé. Tak začala cesta k nové vizuální identitě.  

4.2 
Len má pět okvětních lístků a modrofialové zbarvení, jedná se o krásný květ, který 
jsem začala stylizovat. Po delší době jsem došla k vyhovující variantě pěti modrých 
listů, stejné velikosti. Ovšem logo se ničím nelišilo od klasických tuctových firem, 
proto jsem si začala pohrávat s velikostí jednotlivých listů a také jejich barevností. 
Zkombinovala jsem barevné přechody a jemné oblé tvary loga s jednoduchým nevý-
razným písmem pro větší dynamiku.  

4.3 
Barevnost ani velikost okvětních lístků jsem nenechala čistě náhodě. Rozhodla jsem 
se rozdělit školu na tři části. První část je základní škola sama o sobě (hlavní část), 
druhá část jsou mateřské školy a ve třetí části jsem nechala prostor základní umě-
lecké škole. Pro každou jednu část jsem určila specifickou barevnost, a také místo 
kde se tyto barvy budou střídat. Hlavní logo má největší modrý květ v horní polovině, 
protože modrá je originální barva lnu, bude se používat ve všech reprezentativních 
tiskovinách, ale také na plakátech akcí pořádané školou atd. Místo pro největší květ 
se bude točit podle hodinových ručiček tzn. že pro mateřskou školu se logo otočí 
tak aby žlutá barva byla na vyhrazeném místě pro největší květ, tato varianta se bude 
používat ve všech tiskovinách patřících pod mateřské školy. Stejně tak to platí i pro 
poslední červenou variantu, sloužící základní umělecké škole.
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4.4 
V orientačním systému jsem chtěla, aby se design nevzdaloval od loga. Proto jsem 
zvolila font, který má napůl zaoblené a napůl ostré rohy. Orientační systém je zalo-
žen na velkých nápisech/směrovkách na stěnách, které jsou hravé díky barevnosti 
a tvarové dynamice. Zde pracuji s nakláněním či zrcadlením jednotlivých písmen, po-
užívám jejich obrysy do pozadí a ukazuji směr pomocí stylizované šipky, která vznikla 
z loga. U neměnných místností jako je ředitelna, sborovna, kabinety atd. budou 
jednotlivé názvy místnosti „Ředitelna“ nad dveřmi. Na dveřích pak bude napsáno, 
kdo v dané místnosti sídlí, v obdélníku o potřebné velikosti se dvěmi zaoblenými rohy. 
Všechna písmena kromě jmen a znamének budou vystouplá do 1 cm. 

4.5 
Orientační systém jsem zvolila takto hravý proto, aby si děti už od mala zvykaly na to, 
že věty nemusí být vždy pod sebou, a že se s písmeny dá i pohrát. Připravit je na ur-
čitý vír moderního světa, kde jsou tyto typografické hry na každém rohu. Ve stejném 
duchu se nese i design na propagační materiály, či tiskoviny. Pracuji s tlustými liniemi 
plujícími do různých směrů, místy doplněny o matematická a gramatická znaménka. 
Zároveň využívám i obrysů, stejně jako u orientačního systému. Tento design jsem 
použila např. na obalech na sešity, plakátech, vizitkách atd..

5.1 
Na závěr jsem vyhotovila ukázku orientačního systému na slově „Ředitelna“. Jako 
technologii výroby jsem zvolila 3D tisk. Je to moderní a zároveň levná varianta, ov-
šem je zde potřeba pracovat i v postprodukci s vyhlazováním a barvením. Proto bych 
k pozdější výrobě doporučila spíše technologii řezání laserem do plastového mate-
riálu. Jedná se o cenově výhodnější řešení a není potřeba produkt dále opracovávat. 
Na ukázku jsem si připravila náhled, jak by mohlo logo působit v prostoru pomocí 
3D vizualizace. 
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1.1 
The topic I worked on my bachelor‘s thesis is the visual identity of a cultural facility. 
After a long deliberation between the culture house in Králíky or the primary and kin-
dergarten in Červená Voda, I finally chose a topic that is closer to me, and that is the 
primary school in the village where I grew up and lived until I was 19 years old. I atten-
ded this primary school from the 1st to the 9th grade, and I have beautiful memories 
of it, so I was honored to design a new look for this school. 

2.1 
In the campus there is a school building, an outdoor running track with a sports field, 
a school garden with a classroom in nature and a small playground. There are 3 kin-
dergartens in the village, two have separate buildings and one of them is a part of the 
primary school building. I wanted to include all of this in the identity. 

2.2 
After a long search for inspiration at other primary schools, I was surprised how few 
of them care about the design and visual representation of the school. In my opini-
on, most primary schools deserve a new, fresh and fun identity. I think it is important 
for children and teenagers, from an early age, to see how you can work with orienta-
tion in space, writing and also colors. The new unified design should inspire parents‘ 
trust in the school, while also providing a more pleasant environment for teachers or 
educators. 

After choosing the final topic, I was excited, I thought it would not be a big deal for 
me. I know our elementary school as my own shoes, its premises, events organized 
by the school and also all teachers, I immediately built a bond with it. Unfortunately, 
the opposite is true. The school is not dedicated to anyone, it has no mascot and 
until recently it did not have its own logo, which made it more complicated. It was like 
starting from scratch for me, so I stood up for it anyway. 

3.1 
As always, I started with a mind map to clarify what I wanted to say about the school 
and what I wanted to be reflected in the logo. There were different words, but for 
starters I was inspired by these: children, love, roots, emotions, ecology, listed words, 
puns, roughs, geometric shapes or mathematical signs. I took these words and 
started working with them. At first I focused on children and started researching pe-
ople‘s characters and children‘s drawings. Unfortunately, it did not last as long as the 
typographic design of the logo with an attempt to shorten the name to something 
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catchy like „základka“ or „Červenka“. Another unsuccessful option was emotion. 
I turned them into smileys, laughing, frowning and neutral, and then designed the 
logo from them. 

After many failed attempts, I turned to something that children and teachers know 
well and it is a kind of a study symbol. A red pen that is used for circles, strikes, under-
lines and mainly for marks or notes. I made a few kinds of brushes for the red unfi-
nished circle as a logo. I stayed with this variant for a while and I gave more time to it, 
but I still got rid of it after a while, and I decided to keep searching. 

4.1
This time I got stuck in the history of the school and the village. In the coat of arms 
of the village we find in the red shield a golden cosmos narrowed point folded by 
a blue flax flower. Definition: “Color combinations (gold and red) is based on the family 
coat of arms of the princes of Liechtenstein, to whose estate Červená Voda belon-
ged for more than 200 years. This family was also the patron saint of the local church 
of St. Matouš and one part of the village (Moravský Karlov) is named after one of the 
members of the family (Karel Eusebi of Liechtenstein). The flax flower is a crop that is 
widely grown in the village and symbolizes the long, rich and still lasting textile tradition of 
the village ” (Ing. Petr Cink 2002). I realized that the connection between the history of 
the village, the emblem of the village and the new logo could be the right one. Thus 
began the path to a new visual identity. 

4.2 
Flax has 5 flowers and a blue-violet color, it is a beautiful flower that I started to sty-
lize. After a long time, I came up with a suitable variant of five blue leaves, the same 
size. However, the logo was no different from the ordinary companies, so I started 
playing with the size of individual leaves and also their colors. I combined the color 
gradients and the delicate round shapes of the logo with simple indistinct fonts for 
more dynamism.  

4.3 
I did not leave the color or size of the flowers to pure chance. I decided to divide the 
school into three parts. The first part is the elementary school itself (main part), the 
2nd part are kindergartens and in the 3rd part I left the space for the elementary art 
school. For each part, I determined a specific color, and also the place where these 
colors will alternate. The main logo has the largest blue flower in the upper half (blue 
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is the original color of flax) - it will be used in all representative publications, but also 
on posters of events organized by the school, etc. The place for the largest flower 
will rotate clockwise, ie. that for the kindergarten the logo will be turned so that the 
yellow color is in the place reserved for the largest flower, this variant will be used in 
all printed matter belonging to the kindergarten. The same applies to the last red 
variant, for ZUŠ (Elementary Art School).

4.4 
In the orientation system, I wanted the design not to move away from the logo. 
That‘s why I chose a font that has half-rounded and half-sharp corners. The orienta-
tion system is based on large inscriptions / signposts on the walls, which are playful 
due to the color and liter dynamics. Here I play by tilting or mirroring individual letters, 
using their outlines in the background and showing the direction using a stylized 
arrow, which was created from the logo. For fixed rooms such as the director‘s office, 
assembly hall, cabinets, etc., the individual room names will be „director‘s office“ 
above the door. The door will then say who resides in the room, in a rectangle of the 
required size with two rounded corners. All letters except names and signs will be 
raised to 1 cm. 

4.5 
I chose the orientation system so playful in order that children will get used to the 
fact that the sentences do not always have to be under each other, and that you can 
even play with the letters. To prepare them for a certain whirlwind of the modern 
world, where these typographic games are on every corner. The design for promo-
tional materials or printed matter is in the same spirit. I work with thick lines sailing in 
different directions, sometimes supplemented by mathematical and grammatical 
signs. I also use contours, as well as the orientation system. I used this design, for 
example, on covers for notebooks, posters, business cards, etc ... 

5.1 
In the end, I made a demonstration sample of the orientation system on the word 
„director‘s office“. I chose 3D printing as the production technology. It is a modern 
and cheap variant at the same time, but there is also a need to work in post-produ-
ction with smoothing and dyeing. Therefore, I would rather recommend the tech-
nology of laser cutting into plastic material for later production. This is a more cost 
effective solution and there is no need to further process the product. For example, 
I have prepared a preview of how the logo could work in space using 3D visualization.
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Logo je postavené na spojení historie obce a znaku Červené Vody, ve kterém je květ 
lnu. Len má pět okvětních lístků a modrofialové zbarvení, jedná se o krásný květ, 
který jsem začala stylizovat. Ovšem logo se ničím nelišilo od klasických tuctových 
firem, proto jsem si začala pohrávat s velikostí jednotlivých listů a také jejich barev-
ností. Zkombinovala jsem barevné přechody a jemné oblé tvary loga s jednoduchým 
nevýrazným písmem pro větší dynamiku.  

Barevnost ani velikost okvětních lístků jsem nenechala čistě náhodě. Rozhodla jsem 
se rozdělit školu na tři části. První část je základní škola sama o sobě (hlavní část), 
druhá část jsou mateřské školy a ve třetí části jsem nechala prostor základní umě-
lecké škole. Pro každou jednu část jsem určila specifickou barevnost, a také místo 
kde se tyto barvy budou střídat. Hlavní logo má největší modrý květ v horní polovině, 
protože modrá je originální barva lnu, bude se používat ve všech reprezentativních 
tiskovinách, ale také na plakátech akcí pořádané školou atd. Místo pro největší květ 
se bude točit podle hodinových ručiček tzn. že pro mateřskou školu se logo otočí 
tak aby žlutá barva byla na vyhrazeném místě pro největší květ, tato varianta se bude 
používat ve všech tiskovinách patřících pod mateřské školy. Stejně tak to platí i pro 
poslední červenou variantu, sloužící základní umělecké škole. 

V orientačním systému jsem chtěla, aby se design nevzdaloval od loga. Proto jsem 
zvolila font, který má napůl zaoblené a napůl ostré rohy. Orientační systém je zalo-
žen na velkých nápisech/směrovkách na stěnách, které jsou hravé díky barevnosti 
a tvarové dynamice. Zde pracuji s nakláněním či zrcadlením jednotlivých písmen, po-
užívám jejich obrysy do pozadí a ukazuji směr pomocí stylizované šipky, která vznikla 
z loga. U neměnných místností jako je ředitelna, sborovna, kabinety atd. budou 
jednotlivé názvy místnosti „Ředitelna“ nad dveřmi. Na dveřích pak bude napsáno, kdo 
v dané místnosti sídlí, v obdélníku o potřebné velikosti se dvěma zaoblenými rohy. 
Všechna písmena kromě jmen a znamének budou vystouplá do 1 cm. 

Ve stejném duchu se nese i design na propagační materiály, či tiskoviny. Pracuji s tlu-
stými liniemi plujícími do různých směrů, místy doplněny o matematická a gramatic-
ká znaménka. Zároveň využívám i obrysů, stejně jako u orientačního systému. Tento 
design jsem použila např. na obalech na sešity, plakátech, vizitkách atd..
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The logo is based on a combination of the history of the village and the emblem of 
Červená Voda, in which the flax flower. Flax has 5 flowers and a blue-violet color, it is 
a beautiful flower that I started to stylize. After a long time, I came up with a suitable 
variant of five blue leaves, the same size. However, the logo was no different from 
the ordinary companies, so I started playing with the size of individual leaves and also 
their colors. I combined the color gradients and the delicate round shapes of the 
logo with simple indistinct fonts for more dynamism.  

I did not leave the color or size of the flowers to pure chance. I decided to divide the 
school into three parts. The first part is the elementary school itself (main part), the 
2nd part are kindergartens and in the 3rd part I left the space for the elementary art 
school. For each part, I determined a specific color, and also the place where these 
colors will alternate. The main logo has the largest blue flower in the upper half (blue 
is the original color of flax) - it will be used in all representative publications, but also 
on posters of events organized by the school, etc. The place for the largest flower 
will rotate clockwise, ie. that for the kindergarten the logo will be turned so that the 
yellow color is in the place reserved for the largest flower, this variant will be used in 
all printed matter belonging to the kindergarten. The same applies to the last red 
variant, for ZUŠ (Elementary Art School). 

In the orientation system, I wanted the design not to move away from the logo. 
That‘s why I chose a font that has half-rounded and half-sharp corners. The orienta-
tion system is based on large inscriptions / signposts on the walls, which are playful 
due to the color and liter dynamics. Here I play by tilting or mirroring individual letters, 
using their outlines in the background and showing the direction using a stylized 
arrow, which was created from the logo. For fixed rooms such as the director‘s office, 
assembly hall, cabinets, etc., the individual room names will be „director‘s office“ 
above the door. The door will then say who resides in the room, in a rectangle of the 
required size with two rounded corners. All letters except names and signs will be 
raised to 1 cm. 

he design for promotional materials or printed matter is in the same spirit. I work 
with thick lines sailing in different directions, sometimes supplemented by mathe-
matical and grammatical signs. I also use contours, as well as the orientation system. 
I used this design, for example, on covers for notebooks, posters, business cards...




