
 
 

Tisková zpráva 

Cena ministryně školství pro absolventku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 

 

Dalším z letošních výrazných úspěchů studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara je udělení 

Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 

studijním programu a za mimořádné činy studentů nyní již absolventce ateliéru Ilustrace Aleně 

Krchové. Ta ocenění převzala od ministryně Kateřiny Valachové 1. 12. 2015 v Senátu Parlamentu ČR 

v Praze. 

Alenu Krchovou na ocenění nominovala vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti doc. Barbara 

Šalamounová, která oceňuje výborné výsledky po celou dobu studia, mimořádné úsilí, nasazení, 

pracovitost a talent studentky, kterou provázela na bakalářském i magisterském stupni studia. 

„Alena Krchová byla od začátku studentkou, na kterou může být každý pyšný, protože má enormní 

úsilí posouvat své vzdělání, svoji schopnost, um i talent stále vpřed a vše je pro ni zajímavé a 

přínosné. Právě to mně na ní velmi imponuje, protože samotný talent musí mít každý, kdo u nás 

studuje, bez něho nelze začít. Avšak snaha klást na sebe nároky, vytrvat v nich, zdokonalovat svoji 

zručnost, každou novou prací si definovat vyšší náročnost úkolu, má málokterý absolvent v té míře, 

v jaké ji má právě Alena Krchová. Nejde tu jen o zručnost řemeslnou, ale o výtvarný, invenční, 

nápaditý přístup, podpořený důležitou schopností dotahovat vše do konce,“ uvedla doc. 

Šalamounová v odůvodnění nominace. 

Studentka se především zaměřila na dětský svět a rozumí mu velmi dobře. Ač se to nezdá, jde v této 

oblasti umění o velmi důležitý fakt. Ilustrátor, obzvlášť ten pro děti, je zvlášť odpovědný za své práce, 

ovlivňuje jimi první názory dětí a pohledy na svět a potažmo i na kulturu.  

Dalším důvodem nominace je vysoké nasazení studentky zejména v posledním roce studia, kdy 

vytvořila vynikající diplomovou práci  - dětskou pohyblivou pop-up knihu na vlastní téma s názvem 

„Jednoho podzimního dne“ spolu s celou sérií k tématu vhodných hraček.  Studentka se navíc aktivně 

podílela i na projektech spolupráce v rámci Evropského hlavního města kultury 2015. Patří sem 

například vytvoření rozměrné interaktivní knihy pro děti s tématikou zvířat, návrh a výroba makety 

loutky Ladislava Sutnara, spolupráce na kolektivním interaktivním díle magnetických desek formátu 

70 x 100 cm s magnetickými obličeji nebo návrh série plakátů reagujících na dílo Ondřeje Neffa 

včetně plakátu lentikulárního /pohyblivého/.  

Kontakt: 

PhDr. Lenka Kodýtková, vedoucí vnějších vztahů, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 

tel.: 377 63 67 07, e-mail: lkody@fdu.zcu.cz 



 
 
Interaktivní kniha s motivy zvířat – otáčením listů vznikají nové veselé kombinace zvířat 

 
 
Diplomová práce – interaktivní dětská pop-up kniha „Jednoho podzimního dne“ 
 

 


