
Soutěž na návrh plakátu a loga pro projekt StudentCar 
 
Pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulty multimediálních komunikací, 
byla vyhlášená soutěž na návrh plakátu a loga pro projekt StudentCar. 
Soutěž byla zaměřena na posluchače Ústavu reklamní fotografie a grafického designu, a 
ateliéru Průmyslový design 
Organizace a průběh soutěže: prof. akad. soch. Pavel Škarka proděkan pro rozvoj 
Komise pro posouzení kvality návrhu bude jmenována po termínu ukončení. 
 
Termín vyhlášení: 12. 10. 2006 
Termín ukončení: 31. 10. 2006 
Termín vyhlášení výsledků: 8. 11. 2006 

Zadání návrhu plakátu: 
Navrhněte prosím propagační plakát projektu StudentCar. Využijte k tomu Vámi navržený 
výběr z dodaného obrazového materiálu(možno výřezy z fotek), možno doplnit i vhodným 
Vaším materiálem (kresby skice apod.). 
Do návrhu plakátu vhodně zakomponujte informační texty. Na návrhu plakátu se musí objevit 
texty umístěné pod nápisem Popis projektů (texty ze souboru komentář k fotkám použijte dle 
vlastního uvážení a dle Vašeho výběru z fotografií). 
Plakát má oslovit posluchače VŠ a studenty středních škol. Formát plakátu je A1. součásti 
návrhu plakátu je i návrh loga projektu. 
Stavíme ostré a syrové auto, nezkušený řidič má problémy ho udržet na silnici, proto by měl 
plakát působit agresivně a dynamicky. 
Vzhledem k použití plakátu (posluchači VŠ a studenti středních škol) bychom potřebovali mít 
hotové návrhy v termínu konce října.  
Předpokládáme návrhy plakátu v několika variantách ze kterých bude vybrán vítězný návrh 
(odměněný věcnými cenami), návrhy je možno kdykoliv konzultovat. 

Poznámky k návrhu plakátu: 
• Z plakátu musí být patrný postup stavby, (dle toho je nutné volit pořadí fotek) 

• Nákresy (motor, potrubí, turbo) ve složce fotografie jsou určeny pro pozadí plakátu 
možno zvolit jakékoliv pořadí či kombinaci jedné či všech tři motivů, případně je 
možno použít jiné vhodné kresby jestli máte k dispozici 

• Převládající barva by měla být červená 

• Prosil bych o návrh loga projektu, toto logo by mělo vycházet z akronymu StudentCar 
(toto logo by se mělo objevit na plakátu) 

• Ve složce komentář k fotkám jsou uvedeny jména osob na fotkách 

Popis projektu: 
Název projektu: Popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu 
sportovního automobilu. 
Akronym: StudentCar 

Řešitelské pracoviště: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  



Řešitel: Petr Tomčík 

Kontaktní adresy: 

www.studentcar.vsb.cz, petr.tomcik@vsb.cz, ICQ: 258-119-951 
Slogan: 

Je pro tebe technika koníčkem? Hledáš prostor pro realizaci technických nápadů? 

Pojď stavět auto!!! 

Vychutnej si řev nadupaného motoru a vítr ve vlasech! 

Můžeš se zapojit následujícími způsoby: 

Diplomová práce, bakalářská práce, semestrální projekt 

Nebo jen tak formou volnočasové aktivity 

„Červená má zelenou“ 

Technické parametry: Zážehového čtyřválec 1781 cm3, dopovaný dmychadlem s 
chladičem stlačeného vzduchu, točivý moment 210 N.m, výkon 150 koní, Zrychlení 0-100 
km/h 5,8 s. 
 


