
Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních v ěd

Marketingová komunikace a public relations

Zavádění jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice

v letech 2004/05

Bakalářská práce

Autorka: Zuzana Svobodová

Vedoucí práce: Ph lrr. Pavel Dolanský

Odevzdáno v r. 2007 v VI. semestru studia



SCHVALENO
\

!)llSH'

, dl"-

Přihláška bakalá řské práce

Jméno studenta : Zuzana Svobodo vá

Semestr: IV .

Mediá lní zaměře n í: Marketingová komunikace a publ íc relati ons

09- 2006
"·fl tU\

tl~ ·I(,

I-

Název práce : Zavádění jednotného vizuá lního stylu Univerzity Pardu bice v
letech 2004/05

Základní vymezení tématu (základní hypotéza) :
Ve své ba kalářs ké práci analyzuj i proces zavádě ní jednotného vizu álniho stylu

vysok oškolské instituce, který byc h ilust rovala na příkladu Univerzity Pardubice
Zamě ř í m se na oko lnost i, které př ij e tí jedn otného vizuá lního stylu ovlivnil y, na prvky,

ze kterých se jednotný vizuáln í sty l skládá, a také na kritiku, kterou tato nov á norma (a
zejména nové log o univerzity) vyv olala .

Cílem práce je ukázat význam jed notného vizuá lního stylu p ř i dotvářen í vrut řni

identity vysokoškol ské instituce a př i kultivaci jej í vni třní i vnější komunik ace,

Teze bakalářské práce:
Baka lá řská práce se skládá ze dvou čá s tí .

První část je teoretická a je založena na metodě de skripce a analýzy.
S rozvojem fakult , ú stavů , pracov i š ť a s témě ř t ř i n á s obn ý rn nárustem poc tu studentu

Uni verzity Pardubice během deseti let je jí existence vyvstala potře ba sjed notit vizuá lní
komunikac i univerzit y, a tak zkvalitnit jej i prezenta ci v ú č t okolnímu s větu i xornurukaci unvitř

instituce samotné.
Ve spolupráci s ateliérem Grafického designu a vizuální komu nikace Vyso ké školy

uměleckoprůmyslové v Praze uspo řádal a Univerzita Pardubice stude ntskou so ut ěž o
vytvo řen í nového vizuálního sty lu univerzíty.

Úkolem soutěž í ci ch bylo navržení vhodného grafického symbo lu (loga) logo typu a
dalších prvk u vizuá lní komunikace univerzity jako zák ladu pro v ytvoření a zave de ní
jednotného vízuáln ího sty lu, který by symb olizoval otevřen ost a dynamiku v ývoje mode rní
vysokošk olské inst ituce.

Ze soutěžn í ch n ávrh ů vybra la porota jako v í tězný grafický návrh studentky VŠU P v
Praze Krist iny Fišerové. Ten byl posléze roz pracován do graf ického manuálu definu jícíh o
základní prvky vizuáln ího stylu, jakými jsou logo (kruh s vepsaným pismenern U a
dvojtečkou ) , písm o, barevnost, typografická pravid la a no rmy použití který se stal s novým
akadem ickým rokem 2004/2005 závazným pro všechna p racov i š tě Univerzity Pardubice a
kte rý nahradil stávající znak univerzity, tedy pů l koně (heraldický znak města Pard ubic ) a
latinsk ý nápis UNIVERSITAS PARDUB ICENSIS.

Zrněn a vizuálního stylu unverzit y si vyžádala řa d u org a nizačn ích kroku a úkonu, které
bych rovněž ve své práci popsala .

Zdůrazň uji . že se během dvou let zvo lený vizuáln í styl dotkl všech úrovní komu nikace
Univerzity Pa rdubi ce. Aplikaci jednotného vizuá lního stylu lze tedy považovat za usp éšnou

Druh á čá s t práce pracuje metodou kom parativní a ana lytickou
Zavedení jednotného vizuálního stylu (a zejm éna nového loga) Univerzity Pardubice

se nes etka lo pou ze s pozi tivními reakce mi.
Odp ůrci nového loga se staly nejen některé osoby č i n né na univerzrté. ale I rnnozi

obča né města Pardubi c . Logu byla vy č í t á na jeho malá srozumitelnost. Prvky, o kterých se
autorka z miň ova l a při obhajobě své pr áce, jakými je souvislost mezi písmenem U umístěném



v novém logu a koňskou š ij i poukazuji c i na Velkou pardubickou , presti žni akci m ěsta nebyly
pro mnoho Pardu banu p říliš čitené . P řijeti Jednotného vizuá lního styl u bylo označeno za
unáhlen é , neprorn yšlen é. násiln é a př íl iš se odchy luj ic i od mar ketingu města Pa rdubic .
v němž doposud hrála univerzita významnou úlohu .

Z toho du vodu jsou v druhé čás ti práce porovnáv ány pozi tivní a neqatvni reakce
kte ré zave deni jednotnéh o vizuá lního sty lu provázely.

Před po k lá d a ná osnova ba k al á řs ké práce
I. Úvod : moti va ce k výbě ru tématu. seznámen i s tématem a strukturou práce
II. Vlas tn i text baka lářs ké práce

1. Předpoklady a podn ět y pro zavedení jednotného vizuá lniho stylu
2. Proces zaváděn i je dnotné ho vizuá lního stylu
3. Aplika ce jednot néh o vizuálního stylu do života univerzity
4 , Nové logo uni verzit y a di skuse nad jeho vhodnosti

III. Závěr : z hodnoceni a shrnuti poznatku
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Úvodem

1 Úvodem

1.1 Motivace k výběru tématu

Od svého narození, tedy více než jednadvacet let, žij i ve městě Pardubice. Městě, které je hrdé

na svou dost ihovou tradici, na trad iční výrobu perníku i na svůj hokejový tým a které je

prosycené lokálním patriotismem vymezeným nejen vůči svému východočeskému rivalovi

Hradci Králové.

Pardubané však svému městu dosud nemohou přiznat, že je městem zámeckým a mčstem

univerzitním. Zámek, který se v 80. letech nacházel ve zchátralém stavu a vyžadoval

rekonstrukci, byl uzavřen a obklopen lešením. Až s novým tisíciletím se z něho vyloupl

a začíná se stávat turistickým lákadlem Pardubicka. S trochou nadsázky k tomuto příběhu

můžeme přirovnat i historii Univerzity Pardubice. Vysoká škola, vzdělávající pracovníky do

továren místního chemického průmyslu , se s akademickým rokem 2004/05 oblékla do

nového, aby na sebe upozornila jako na moderní vzdělávací instituce vstupující na pole

evropského vzdělávání , nejen jako na vysokou školu regionálního významu.

K výběru zvoleného tématu mě vedly nejen mé pardubické kořeny, ale také pracovní

zkušenost. V době konání mé povinné praxe jsem byla svědkem toho, jak si lidé utvářeli

názor na věrohodnost firmy na zákl adě předl ožené umně zpracované vizitky. S trochou

nadsázky tedy můžeme tvrdit, že tak jako šaty děl ají člověka, jednotný vizuální styl dělá

firmu.

1.2 Struktura, metodika a cíle práce

Bakalářská práce Zavádění jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice v letech

2004/05 je rozdělena do dvou částí , které spolu úzce souvisí.

První, teoretická, zpracovná metodou deskripce a analýzy, je věnována ukotvení pojmu

jednotného vizuálního stylu do terminologické struktury a stručně definuj e jednotlivé pojmy,

které jso u v práci použity. Popisuje proces přípravy na zavedení jednotného vizuálního stylu,

jeho vytvořen í a následnou implementaci, přičemž se opírá o stěžej n í prvky jednotného

vizuálního stylu, tedy logo (logotyp), písmo a charakteristické barvy.

- 6 -
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Úvodem

Část druhá, analytická, užívající metody analýzy a komparace, se věnuje ohlasu, který nově

zavedený j ednotný vizuální styl Univerzity Pardubice, a zejména nové logo, vyvolal. Hodnotí

jeho jednotlivé prvky a také míru, do které lze nový jednotný vizuální styl považovat za

vhodně zvo lený a implementaci za zdárně dovršenou.

Cílem práce je poukázat na význam zavedení jednotného vizuálního stylu pro život

Univerzity Pardubice a pro její komunikaci nejen s veřej ností , ale také se zaměstnanci,

studenty a dalšími zainteresovanými osobami, které se na chodu instituce podílí

a spolupracuj í s ní.

- 7 -



Pojem jednotný vizuáln í sty l

2 Pojem jednotný vizuální styl

Dříve , než se začneme věnovat j ednotnému vizuálnímu stylu Univerzity Pardubice, se

pokusm e tento pojem zasadit do terminologické struktury, do níž náleží, ukázat , jak s ním

nakl ádá odborná literatura, a v neposledn í řadě ho také definovat. Tato snaha, jak je pa trné

níže, naráží na mnoho překážek daných odlišnými přístupy k tematice, rozdílnou interpretací

pojml) a jeji ch hierarch i čností k sobě navzájem. Důvodem j e velká dynamika rozvoje oboru,

která s sebou nese roztříštčnost názorových proud ů , r ů zn é pohledy na význam komunikace

připisované organizacím v j ednotlivých časových obdobích, technolo gické i spo lečenské

změny atd .

2.1 Public relations

Výchozím pojmem našeho výkladu jsou aktivity označené pojmem public relations (PR), do

češtiny nej častěji přek ládaného j ako vztahy s vei ejnosti.

Definic PR, které se snaží vys tihno ut všechny náležitosti tohoto odvětv í , je velké množství

a liší se j ak obsahovo u nápln í, tak i svým rozsahem I. Nejrozšířenějš í a nej citovaněj ší definice

PR byla přijata v roce 1978 Institutem Public Relat ions a zní: PR činnost j e záměrné,

plánované a dlouhodobé úsilí vytv áiet a podporovat vzájemné pochopení Cl soulad mezi

organizacemi a j ejich veřejností.

Neje dnotný je také postoj ke vztahu PR a marketingové kom unikace, který se promítá ve

sporu o podřízenost PR aktivit mark etin gové komunikaci . Tato diskuse však s trendem

integro van é mark etingové komunikace/ pozbývá na významu, proto ani tato práce neklade

důraz na striktní zařazen í používaných pojmů do daných katego rií, ale spíše naznačuje možné

přístupy k nim .

1 V kontrastu s často velmi obsáhlým i definicemi se v l iteratuře můžeme setkat i s lakonickými vyjádřeními , např .

public relations je sdělování firemní nabídky zákazníkům jinak než prodejním personálem (Tellis 2000:24).

2 Integrovaná marketingová komunikace (IMG) reaguje na situaci, kdy si veřejnost netvoři různé úsudky o instituci
na základě je dnotlivých komunikačn ích nástrojích organízace. Naopak všechna sdělen í od rozličných vysilatelů

ziska ná různým i kanály určuji jednotný a jediný náhled na organizaci. Z toho je zřejmé , že komunikační nástroje,
které na sobě byly tradičně vzájemně nezávislé, j sou nyní kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického
efektu a komunikace se stala homogenní (De Pesmacker(et al.) 2003:29).

- 8 -
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Pojem jednotný vizuáln í styl

2.2 Corporate communication jako zastřešující pojem

Pojem Corporate Communication j e přímým exportem ze Spojených st át ů . Corporate

Communicution jako discip lína vznikla přibližně před dvaceti lety vpodobě souboru pravidel,

podle kterých korporace informují finanční analyti ky a brokery o své situaci Cl záměrech

(Němec, Littová 1999:5). Zařad i l a se tak po boku dalších akti vit pod odvětví PR, ačko l iv dnes

zdaleka přesáhla jeho hranice.

Rozdílné nakládání s pojmem Co rporate Communication (CCo m) dokládá v první ř adě

abse nce kodifikovaného č i ustáleného překlad u tohoto poj mu v češtině. V l iteratuře se

můžeme setkat s překlady komunikace korporací (Němec, Littová 1999), strategické řízen í

komunikace (tamtéž) , podniková komunika ce (Foret 2006), fir emní komunikace

(De Pelsmacker (et al.) 2003 ), případně se pojem uvádí bez překladu (Křížek , Crha 2002).

V mnohých případech může být překlad zavá d čj íc r' , proto se v této prácí přidržme původního

označen í v angl i č t i n ě" .

Také defi nice tohoto termínu není jednoznačná . Důvodem je zaj isté fakt, že pod odvětvím

corporate communication se skrývá velká řada často rozdílných aktivit , které se navzájem

pro línají a ovlivňují , proto j i část autorů může stavět blíže k marketigové komunikaci a jiní j i

moh ou vi dět jako komplexní označení veškeré komunikace daného uskupení. Ukotvení

corporate co mmunication v pojmosloví jednotlivých autorů se odvíjí také od toho, jak ve lký

výz nam připisují komunikaci organizace jako takové. Také z hlediska časového vývoje

moh ou jednotli vé term íny obměňovat svůj původní význam, nabývat č i ztrácet na význam u

nebo mčnit své pos tavení ve s truktuře komunikačních aktivit.

Pro naše potřeby použijeme výklad tohoto terminologického sous loví od Němce a Líttové, jak

ho uvádějí v publi kaci Kom unikace korporací, tedy že corporate commun ication je pojem

zasii ešujici pro všechny komunikační aktivity korporace. Jde o dlouhodobou strateg ii, jejímž

cílem j e ovlivnění postojů relevantní části veřejnost i. Napomáh á tvorbě image, pečuje () ni

3 Pojem komunikace korporaci se dostává do střetu s pojmem korporální komunikace, pod kterým je
ukryta extern í komunikace společnosti jako takové odpov ídající prvotnímu významu corporate communicatio n, jak
je uveden na začátku kapitoly (nejedná se tedy o komun ikaci produktovou), jak lze interpretovat dle Slovník u
reklamy a PR na webových stránkách PR agentury Bison & Rose. Zároveň pojmy firma, podnik a korporace mají
v češt i ně užší význam než pojem corporatíon v jazyce anglick ém.

4 Pojmy uvedené v literatuře jsou zachovány v citacích .

- 9 -
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Pojem jednotný vizu ální styl

a podle potieby j i pomáhá měnit. Pritom využiv á všech fore m komunikace a všech

komunikačních kan ál ů (N ě rnec , Littová 1999:43). Zároveň je nutno zdůrazn i t, že se co rporate

co mmunica tion obrací nejen vně , a le také směrem dovnitř organizace, tedy j ejím účelem je

informovat jak své vlas tní zaměstnance, tak současné i po tenciální zákazníky a širokou

veřejnost (C ollin 2004:90i .

2.2.1 Zdroje corporate communication

Corporate communication integruje následující s ložky, které j sou v těsném kontaktu'':

• corporate identity (CI),

• co rporate design (CD) ,

• corporate culture (CC),

• corporate image (C lm) .

2.2.2 Corporate identity

Co rporate identity (podnikovou identitu) m ů žeme v nejobecnějšl rovině vidět j ako esprit de

co rps, onoh o ducha j ednotky, který umožní organizaci přestát i nejtěžší okamžiky (N ě rnec ,

Littová 1999:38).

Podniková identita Je vlastní vše m organizacím, ať už početným , tak i co do počtu

zaměstnanců zanedbate lným. Je tím , co odlišuje j ednotli vé organi zace od sebe navzájem , dělá

je neopako vateln ými a j edinečnými , a to nejen v očích organizace samo tné, ale i v očích

ok olí .

2.2.3 Corporate design

Corporate desi gn, nazývan ý také jednotný vizuální styl, zahrnuje zej ména vizuá lní

komunikaci organizace ". Jeho účel je zřej mý, a to ulehčit, urychlit a zefektivnit veškerou

komunikaci a propagacifirmy (Fo ret 2006:46).

5 V originálu : the activities undertaken by an organisation to pass on information both to its own employees and to
its existing and prospective customers and the general public.

6 Tento model vycházi z publikace Němce a Littové Komunikace korporaci. V literatuře se však můžeme setkat i
s jinými přistupy . Napřiklad Křížek a Crha určuji jako zastře šujíc í pojem CI. který je tvořen CC. CCom, CO a
produktem samotným . Často je také corporate design podřazen corporate identity.

- 10 -
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Pojem jednotný vizuální styl

Němec a Littová rozlišují následující prvky jednotného vizuálního stylu, které je nutné

udržovat ve vzáje mném souladu a d ůsledně je uplatňovat zejména v komunikaci navenek

(N ě rnec, Littová 1998 : 39-40):

• Logo.

Pojem logo je v české l i teratuře zastupován termínem značko", Akademický

slovník cizích slov pojem logo vykládá jako název firmy, společnost i nebo

organizace ve speciální výtvarné úpravě (designu) uváděný na jejich

výrobcích, propagačních materiálech ap.

Podle Dabnera by kvalitně provedené logo mělo splňovat tři základní

předpoklady . Logo musí ( I.) odpovídat povaze dané společnosti, musí být

přesvědčivé ; (2.) musí být jednotné a osobité; a (3.) musí působit stejným

dojmem v barevném i černobílém provedení a zároveň fungovat v různých

velikostních provedeních, aby bylo uplatnitelné na tiskovinách malého

rozměru i na velkých plochách, jakými jsou např. štíty budov, případně

v aplikaci na reklamních předmětech č i potiscích automob i l ů (Dabner

2004:90). Nasnadě je doplnění , že kvalitně provedené logo pracuje spíše se

zjednodušením než s detailním rozpracováním. Důvodem je samozřej mě

snadná a rychlá možnost identifikace i na letmý pohled, tak také možnost

všestranného využití, např. v negativu, na plochách s různou barevnou

intenzitou podkladu atd.

Pro naše podmínky odlišme pojmy logo a logotyp, ačko l i v jsou v běžném

užití často ztotožňovány a jejich užití je více než zmateč né" , Logem

(značkou , piktogram) rozumíme grafický symbol. Pokud ho doplníme

o text, jedná se logotyp (písmennou značku) . Pokud je logotyp

7 Někteří autoři pod CO řadí i komunikaci vnímatelnou jinými smysly, než je zrak. Složkou CD tak může být i
zvukový motiv identifikovatelný s organizac i (znělka , piseň) nebo reklamni daim či slogan.

e Termín značka je marketingovém prostředí mnohoznačným pojmem. Označuje také jméno spojené s jednou
položkou (nebo s vice položkami) výrobkové řady , které slouží k identifikaci zdroje výrobků nebo jeho vlastnosti
(Kotler 1998:381), tj.anglícky brand , i obchodní značku jako ochrannou známku, anglicky trademark. Z těchto

důvodů tato práce užívá pojmenování logo, ačkol iv tento pojem se v české grafické praxi neužívá a je považován
za nesprávný.

9 Například Horný pojmy logo, logotyp a obchodni značka ztotožňuje právě z důvodu nevyjasněnosti pojmů .
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zaregistrovám Úřadem průmys lového vlastnictví, nazývá se kombinovaná

ochranná známka.

V gra fické praxi se však setkává me s podrobněj ším rozč le něn ím typů log

a logotypů zohledň uj í cím to, zda j sou složeny z písmenných znaků , zda j sou

tvořeny jen obrazem bez textu, zda j sou s tředově souměrné, zda maj í

povahu kompletn ího názvu organizace č i jsou doplněny kresbou atd.

Nezp ochybn iteln ou výhodo u log a l ogotyp ů je jej ich snadná využite lnost

i v jiném než domácí m kulturním prostřed í. Oproti tomu Horný zdůrazňuj e,

že j ej ich nevýhodou je poměrně značná tendence stárno ut a stáv at se

nezaj ímavými a také j eji ch sklon k víceznačnosti (Horný 2004 :85) .

• Rastr.

Rastrem rozumíme jednotý gra fický form át, který se odráž í zejména

v úpravě t i š těných materi á l ů emitovanýc h danou organizací. Zahrnuje nejen

stanov ení podoby záhlaví nebo zápatí různých podob dokumentů , ale také

pravidl a oslovování adresátů atd. Při úspěšné aplikaci musí sp lňovat stejné

podmínky jako logo .

• Písmo a typografi e.

Písmo mlu ví dvoj í řečí. Jedna je zvuková - jazyková, obsahová, melod ická,

strukturální, výz na mová atd. Druhá je vizuální - tvarová, propo rčn í ,

konstrukčn í , estetická, dobově sty l i začn í atd. (Eliška 2005:6). Právě

druhému zmíněnému se budem e věnovat , abychom osvět l i li symbolický

význam zvoleného typu písma.

Písmo zvo lené organizací musí být v první řadě č i te l né , bez problémů

zobraz itelné běžně užívanými kancelářskými softwary, bez zbytečné

invence.

• Ba rva.

Lidské oko vnímá barvu velmi s i l nč . Viditelnost barev j e totiž mnohem

intenzivnější než II forem či tvar ů (Souček , Turčínková 2007:32).

- 12 -
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Pro spo l ečnost je nutností neomezit se při vo l bě barvy pro jednotný vizuální

styl pouze na jej í fyzikální vlastnosti, jako jsou jas nebo sytost, ale také při

výběru více barev posoudit jej ich komplementárnost vů č i sobě navzájem

a také psychologický přesah jednotlivých barevných odst í nů a barevnou

symboliku, která je zakotvena v k u l tuře daného prostředí.

• Architektura a design.

Uspořádání pracovního prostřed í má vliv nejen na návštěvníky organizace

(zákazníky, obchodní partnery apod.), ale také na zaměstnance samotné.

N ěkter é č i nnost i vyžaduj í otevřené prostory, jiné naopak soukromí těch.

kteří j e vykonávaj í.

• Jiná opatření.

Do této kategorie spadá ošetření jednotné podoby maskotů organizace,

uniforem, dárkových p ředm ět ů nebo kance l ářského vybavení, které není

přímou složkou jednotného vizuálního stylu, avšak konečné vnímání

organizace zvnějšku mů že ovlivnit.

Jednotn ý vizuální styl se stává nejviditelnějším a nejn ápadnějšim vyjádřením podnikové

identity (Foret 2006:46), proto by organizace měla dbát na jeho kultivaci a závaznost. Za

tímto účelem bývá vypracováván grafický manuál (design manu ál, manuál j ednotného

vizuálního stylu, manuál grafických standardů, firemní manuál), na jehož striktní dodržování

by mělo být dohlíženo. Manuálem jednotného vizuálního stylu rozumíme návod, jak nakládat

s grafickými komunikačními prostředky tak, aby fi rma komunikovala jednotně (Horný

2004:114). Jsou v něm obsaženy (byť ne v úplném seznamu) prvky grafi ckého stylu, se

kterými instituce pracuje, a tak je často jediným prostředkem , jak se zaměstnanec č i jin ý

pravidelný uživatel grafických komun ikačních znaků společnost i mů že v ucelené podobě

s užívaným jednotným vizuálním stylem seznámit.

Provedení manuálu jednotného vizuálního stylu se velmi liší. Může být vyhotoveno v barevné

i černobílé verzi, neboť definice barev musí být vždy přesně uvedena10. Přednost je však

10 Barvy jsou charakterizovány podle čtyřbarevného modelu CMYK, barevného systému, který pracuje se čtyřmi

barvami (název modelu je odvozen od anglických názvů těchto barev, tedy azurové Cyan, purpurové Magenta ,
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dávána kvalitnímu barevnému pro vedení. a to pro větš í názornost. Také rozsa h manuál ů se

ve lmi různ í. Může mít stovky stran, ale také jen někol i k l i stů (grafick ý manuál Junáku 

svazu skaut ů a ska utek - má pouh ých 13 stran). Časté je také postupné dopl ňov án í manuálu

jednotného vizuálního stylu o další j eho prvk y podl e aktuální potřeby .

Pod le Foreta by jednotný vizuální styl neměl být jen líbivým spojením tvaru a barvy, ale m ěl

by odrážet i pos lání podniku a jeho filozofii. Jen tak se s jednotným vizuálním stylem mohou

identili kovat zaměstnanci i široká veřejnost.

2.2.4 Corporate culture

Corporate culture (ku lturou podniku) se rozumí souhrn toho, j ak podnik skute čn ě funguje,

pracuje. nakolik se vedení podaiilo zaměstnance získat pro své záměry a cíle (Foret 2006 :57).

Zahrnuje atmosféru na pracovišti a míru nasazení zam ěstnanc ů pro předmět činnosti

organizace. Obecně lze říci , že ku lturou podniku rozumíme uplatňování ide ntity podniku

v praxi ,

Podnikovou kulturu tvoří velké množství nesnadno uchopitelných a proměnl ivých

skutečností , které nejsou navenek organ izace dostatečně zřej mé . V každodenní řeči

zaměstnancůse eorporate cul ture projevuje slovy takto se to u nás dělá (Collin 2004:90) 11.

2.2.5 Corporate image

Image podniku vyjadřuje postoj veiejnosti k dané společnost i - subjektivní mnohoznačný

dojem, ktery vyvo lává (De Pelsmacker, P. (et al.) 2003 :36). V Co ll inově Dictionary of

Business je však na image podniku nahlí ženo z j iného pohledu, a to jako na představu, jakou

by organizace o sobě samé chtěla vyvolat v mysli veřejnosti .

Výs ledná image, tedy představa, obraz nebo také reputace , je tvořena mnoha faktory, kte ré se

mohou promítat hluboko do minulosti organizace a z á rove ň mohou reflektovat současnou

situac i, proto strategické řízen í aktivit vedoucích k vytvoření pozitivní image organizace je

značně náročné . Pozitivní corporate image se však organizaci vyplatí v okam žik u krizové

komunikace, kdy jí vytváří příznivé prostředí pro další postup.

žluté Yelloy a černé Key), jejichž mícháním vznikají barvy ostatní. Využíván je také normalizovaný vzorník barev
Pantone. v němž je ke každému barevnému odstínu při řazeno čí se lné označen í.

11 V originálu : the way we do things around here.
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Podle N ě rnce a Littové je častá i situace, kdy se představa zástupc ů organizace o vlastní

podnikové image neshoduje s názorem veřej nost i , případně je image výrobku v rozporu

. . k i h d k ' Ps Image organizace, ctera o pro u tuje ".

2.2.6 Nástroje corporate communication

Definice corporate cornmunication, uvedená výše, zdůrazňuj e, že corporate communication

využívá všech komunikačních způsobů i komun i kačních kanál ů .

Corporate communication se dotýká interpersonální komunikace, komunikace skupinové

i mediované. Využívá nástroje marketingové komunikace, a to jak nadlinkové (reklama), tak

také podlinkové (public relations, public affa irs, podporu prodeje, přímého marketingu

i sponzoringu).

2.3 Faktory ovlivňující podobu jednotného vizuálního stylu.

Na závěr první kapitoly si shrňme faktory, které tvůrce jednotného vizuálního stylu musí

zohlednit, aby výsledný koncept působil vyváženě a plnil řádně svůj účel.

Horný jako hlavní oblasti, které by se měla zodpovědná osoba při zavádění jednotného

vizuálního stylu zohlednit, uvádí tyto:

• Charakteristika firmy.

./ednotný vizuální styl musí zohledňovat historickou zkušenost firmy nebo

jej í původ, Nezbytné je, aby výsledný jednotný vizuální styl odpovídal

produktu, který spo lečnost nabízí. Nutnou otázkou při vypracování

jednotného vizuálního stylu je to, jakou image instituce má nebo by chtěla

mít. Také společnost i , které na českém trhu p ů sob í dlouhou dobu nebo jsou

poz ů statkem minulého režimu mohou usilovat o moderní progresivní image.

Naopak jiná společnost se m ů ž e chtít zbavit příliš form álního vnímání

veřejností , a bude se tak snažit svůj image odlehčit.

12 Podobná situace je zřejmá u výrobců značkového oblečen i využívajicích levných pracovnich sil z rozvojových
zemí, u ropných firem apod.
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• Trh.

Zohlednit je potřeba také velikost trhu, na kterém spo lečnost působí ,

velikost a zázemí konkurence a cílové skupiny, které chce instituce svou

nabídkou oslovit.

• Struktura instituce.

Rozdíl v propracovanosti jednotného vizuálního stylu se odvíjí (často

z finančních dů vod ů ) od velikosti instituce. V potaz se bere míra

horizontálního i vertikálního č lcnční společnost i, tedy jestli jednotlivé sekce

a oddělení (případně dceřiné společnosti) mají vycházet ze stejného

vizuálního stylu, nebo maj í-li si vytvoři t svou vlastní vizuální komunikaci.

Stanovena by měla být i míra, jak hluboko do struktury společnost i jednotný

vizuální styl zasáhne (např . pro kolik úrovní řídících funkcí budou tvo řeny

vizitky a zda se na jednotlivých úrovních budou lišit).

• Vztah k minulosti.

Některé instituce mají materiál, který by měl být východiskem pro jejich

vizuální komunikaci. Častým příkladem jsou heraldické znaky, vzhled

produktu, typická kresba spojovaná s institucí (např. podobenka zakladatele)

atd.

• Použití.

Zp ůsobem použití do velké míry ovlivňuje výslednou podobu jednotného

vizuálního stylu. Příli š složitá loga použitá na nestabilních nosičích (např.

firemní uniformě) příli š nevyniknou. Nutné je zohlednit viditelnost

a výraznost určitých barevných kombinací.

Instituce by mčla zvážit také to, zda její technické vybavení umožňuje

aplikovat jednotný vizuální styl v každodenním pracovním procesu. Pokud

například chybí dostatek kvalitních barevných tiskáren, může být koncept

jednotného vizuálního stylu ohrožen.
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• Rozpočet

Pojem jednotný vizuálnl styl

Plánování rozpočtu je odvislé od množství položek, které bude nutné

zpracovat, od počtu užitých barev v dané kvalitě, techniky tisku atd.

- 17 -
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3 Univerzita Pardubice jako moderní vzdělávací

instituce a její význam pro region

Jednotný vizuální styl, jak již bylo naznačeno, není nahodilou prací grafi ků, ale odráží

filozofii a poslání dané instituce. Proto se nyní zaměřme na Univerzitu Pardubice z hlediska

jejího předchozího vývoje a současnost i .

3.1 Historie Univerzity

Vznik vysokoškolské instituce v pardubickém regionu byl iniciován zejména průmys lovým i

zájmy. Po obnovení samostatnosti v roce 1945 odcházejí z Pardubických chemických továren

vysokoškolští učitel é , aby pokračovali na své pedagogické a vědecko-výzkumné práci na

českos l ovenských vysokých školách. S nimi odchází 120 budoucích pos luchačů vysokých

škol technických (Huňáček 1999:38).

Potřeba kvalifikovaných pracovníků do místních podniků chemického a potravinářského

průmyslu byla dovršena v roce 1950 vznikem Vysoké školy chemické v Pardubicích, která

byla v roce 1953 přetransformována ve Vysokou školu chemicko-technologickou

v Pardubicích .

Po sametové revoluci v roce 1989 započal vznik nových studijních programů a oborů a tomu

odpovídajícíc h fakult. V roce 1991 byla založena Fakulty územní správy (od roku 1993

Fakulta ekonomicko-právní), v roce 1993 Dopravní fakulta Jana Pernera, v roce 2002 Ústav

cizích j azyků (pozděj i Ústav cizích j azyků a humanitních studií, přejmenovaný na Fakultu

humanitních studií, která od roku 2005 používá název Fakulta filozofická). V roce 2005

univerzita otevřela Fakultu restaurování v Litomyšli a o dva roky později vznikla Fakulta

zdravotnických studií.

S počtem přib ý vaj ícich fakult se vysoká škola přeměňovala ve vysokoškolskou instituci

univerzitního typu, která si rozhodně klade ambice vyšší, než je produkce nových pracovních

sil do místních továren. Tato transformace byla dokončena přejmenováním instituce na

Univerzitu Pardubice (UPa) v roce 1994.

Za dobu existence vysoké školy v Pardubicích se v jejím če l e vystřídalo 10 rektor ů.
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3.2 Současnost Univerzity Pardubice

Univerzita Pardubice je mezi šestadvaceti českými veřej nými školami jediná vysoká škola

univerzitního typu v Pardubickém kraji. Č ítá šest fakult (Dopravní fak ultu Jana Pernera,

Fakultu ekonomicko-správní, Fakultu fi lozoficko u, Fakultu chemicko-tcchnologickou,

Fakultu restaurování, Fakultu zdravotnických studií) a jeden vysokoškolský ústav (Ústav

elektrotechniky a informatiky).

Univerzita má v současnost i přibližně 9 000 s tudentů, kteří studuj í v 51 studijních programech

a 11 9 studijních oborech.

V akademickém roce 2006/2007 projevilo zájem o studium na UPa téměř 10 000 uchaze č ů,

z nichž byly 4 000 uchaze č ů přij aty. Zveřej ňované výsledky zájmu o studium na českých

veřejných vysokých školách však napovídají, že studium na Univerzitě Pardubice je pro

mnohé uchazeče až další volbou v případě , že nebyli přij at i na některou z univerzit, které jsou

považovány za prestižnÍ.

Úřaduj ícím rektorem je v současné době prof. Ing. Ji ří Málek, DrSc., absolvent původní

Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích.
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4 Jednotný vizuální styl Univerzity Pardubice

V předchozích kapitolách jsme si teoreticky vymezili term ín jednotný vizuální styl

a představili Univerzitu Pardubice z hlediska jej í historie i současného života. Nyní se

zaměříme na zavedení jednotného vizuálního stylu do života univerzity a na okolnosti, které

tuto implementaci provázely.

4.1 Význam jednotného vizuálního stylu pro Univerzitu

Pardubice

Význam jednotného vizuálního stylu dokládá známá a často citovaná promluva Ladislava

Sutnara13, grafika českého původu, který stál u zrodu konceptu jednotné vizuální komunikace

"Firma bez svébytného vizuálního stylu je jako j edinec bez osobnosti," která je hojně

využívaná jako motto publikací zabývajících se grafikou. Firmou zde můžeme chápat všechny

subjekty působící na poli veřej ného života, ať se jedná o subjekty veřejné správy, obchodní

spo l ečnost i, zájmové spolky č i jiná uskupení. Také v případě vzdělávací instituce, jakou je

univerzita, vyvstává potřeba spojit své komunikační aktivity s vizuálním sdělen ím, které je

jednoznačně interpretovatelné a vyj adřuje poslání podniku, jak o něm hovoří Foret.

4.1.1 Pohnutky k zavedení jednotného vizuálního stylu

Prvním impulsem ke sjednocení vizuální komunikace Univerzity Pardubice bylo přij etí

nového zákona o vysokých školách14 v roce 1998, který redefinoval postavení

vysokoškolských institucí. Zavazoval je k přehodnocení jejich organizač ního systému, neboť

se přísněji začaly posuzovat dosažené výsledky dané instituce, a k flexibilněj ším reakcím na

požadavky pracovního trhu a d ůrazu na pracovní uplatnění jejích absolventů , Tím vyvolal

i jasněj ší potřebu komunikace a uplatnění marketingových aktivit, do té doby vysokými

školami využívaných spíše nekoncepčně . Vysoké školy byly nuceny začí t aktivně

komunikovat nejen ve své struktuře , ale také vně. Souvislost se zavedením jednotného

vizuálního stylu je zřejmá.

13 Ladislav Sutnar (1897-1976) je zakladatelem moderního českého designu, malířem a grafikem.
funkcionalistickým typografem, architektem expozic a výstav, autorem prvnich grafických vízuálních systémů

(Eliška 2005:27) .

14 Zákon Č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalšich zákonů .
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o pohnutkách k zavedení jednotného vizuálního stylu promluvil současný rektor prof. Málek

ph př í l ežitosti představení nového loga: "Univerzita Pardubice si v letošním roce připomíná

první desetiletí od svého vzniku. Období spojené s rozvojem fakult, pracovi šť,

vysokoškolských ústavů, budováním infrastuktury, vznikem nových studijních programů

a téměř trojnásobným nárůstem počtu studentů. Současně s extenzivním budováním všech

součástí univerzity byly postupně zaváděny jednotící prvky, které při rozeně dotvářejí vnitřní

identitu vysokoškolské instituce, jako například nové insignie univerzity, fakult a jednotná

pravidla akademických obřadů . Naší un i verzitě však doposud chybí jednotný vizuální styl,

který by odrážel otevřenost a dynamičnos t vývoje moderní vysokoškolské instituce

univerzitního typu a poziti vně dále ov l ivňova l a kultivoval vnitřn í i vnější komunikaci. To by

se mělo na počátku druhého desetiletí existence univerzity změn it.,, 1 5

Termín zavedení jednotného vizuálního stylu stanovený na akademický rok 2004/05 také

nebyl vybrán náhodně. Nejenže roce 2004 slavila univerzita 10. výročí změny názvu

z Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích na Univerzitu Pardubice, ale zároveň

i 55. akademický rok vysokého školství v Pardubicích.

Při tomto jubileu na sebe chtě l a upozornit a vytvoři t si způsob své prezentace, který by

odpovídal poslání moderní a otevřené instituce ajej ímu dynamickému rozvoji .

4.2 Původn í vizuální prezentace Univerzity Pardubice

Od svého vzniku v roce 1994 se univerzita snažila a l espoň v základní podobě , nutné pro

jasnou identifikaci instituce, unifikovat grafi ckou podobu své vizuální komunikace.

První závazné celouniverzitní nařízení , předzvěst jednotného vizuálního stylu, bylo zakotveno

ve směrnic i z roku 1997, která definovala znak univerzity i jejích fakult a zároveň upravovala

nakládání s těmito znaky.

Znak univerzity, vytvořený pardubickým grafikem J i řím Lacinou, byl místně motivovaný,

vycházel z heraldického znaku města Pardubic, tedy bílého půlkoně na červeném poli. Tento

heraldický prvek byl umístěn ve stylizovaném štítu a orámován latinským názvem

15 Málek, J . Slovo prorektora k novému logu. [online] Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 [cit. 2007-5-131.
Dostupný z \NVWV <http://www.upce.czIuredni-deska/deska-dokumenty/deska-znaky-loga/upa-jvs-4.html>.
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Universitas Pardubicensis do podoby peče tě . Barevně se logotyp univerzity přid rže l

heraldického znaku.

Logotypy fakult napl ň ovaly stejnou formální podobu, tedy kruhový tvar po obvodu vyp l něný

názvem dané fakulty a názvem univerzity s obrazovým č i písemným sdělen ím v jeho středu .

Výběr fakult ních logotypů byl v kompetenci přísl ušných orgánů jednotlivých fakult, proto se

lišily jak svou barevností, podobou centrálního sdě l en í charakterizujícího fakultu, tak i jeho

komplikovaností (v případě Fakulty ekonomicko-správní tvo řil y střed znaku písmena FES bez

zjevné typografické úpravy, zatímco Dopravní fakulta Jana Pernera použila pro svůj logotyp

poměrně složité obrazové znázornění rychlovlaku přeťatého si lničn í komunikací). Také

barevné spodobněn í si vybíraly fakulty v okamžiku jejich vzniku. O tomto procesu není

k dispozici dostatek informací, proto se m ů ž eme jen dohadovat o tom, zda m ěl modrý logotyp

Dopravní fakulty Jana Pernera souvislost s barvou drážních uniforem, zda zelená používaná

Fakultou ekonomicko-správní byla motivována barvou bankovek nebo zda Fakulta

chemicko-technologická použila záměrně chemickou fi alovou.

Také vztah fakult k jejich logotyp ů m byl více či méně závazný a maj etnický, což se projevilo

při procesu aplikace jednotného vizuálního stylu.

Dalším úředním dokumentem, který se snažilo ukotvení jednotné grafické komunikace, byla

směrn i ce z roku 1999, která upravovala předti sk úředních dokumentů oficiální povahy do

jed notné podoby. Zavazovala rektorát i fakultní pracoviště užívat logotyp UPa v dané podobě

(velikost znaku a písma, inforrnace v záhlaví a zápatí dokumentů a jeho rozměr atd.).

Podrobně ustálila podobu vizitek a hlavi čkových papírů .

4.2.1 Proces změny vizuálního stylu

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, vizuální komunikace je pro organizaci velice důle žit á ,

protože je nejrychlejší cestou k jejímu rozpoznání v myslích j ednotl i vců , zároveň je

zapamatovatelná a vypovídajici o povaze dané instituce. Proto by změna vizuálního stylu

měla být organizovaná, správně načasovaná a uvážená.

Změna vizuálního stylu Univerzity Pardubice byla poměrně radikální, jak si žádal dosavadní

stav, zároveň však respektovala zásady, které by měl y být při změně vizuálního stylu

dodrženy, jak o nich hovoří Foret ve své knize Marketingová komunikace.
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V první řadě by ze zřej mých d ů vod ů mě la být zachována kontinuita s vizuálním stylem

předchozím. V tomto ohledu zašla univerzita dál, než je při změnách stylu běžné. Dů vodem

byla snaha odpoutat se od přímého spojení s městem v podobě heraldického symbolu, neboť

univerzita si v době zaváděn í jednotného vizuálního stylu vybudovala silné postavení

při nejmenším v krajských oblastech východních Čech . Z původního logotypu však byly

zachovány heraldické barvy a respektovány byly i dříve zvolené fakultní barvy.

Foret zmi ňuj e také důležitost profesionálního provedení grafiky, na niž by se nern ělo še tř i t

financemi. Kvalitní návrhy vedou k hodnotným výstupům, úspoře času i fi nančních

prostředků . Z tohoto důvodu univerzita nevyhlásila veřej nou soutěž, ale vstoupila do

spolupráce s Vysokou školou um ěl ecko-průmys l ovou , na níž měla četné reference.

Konečné slovo při výběru finálního návrhu by nemělo být v rukou jedné osoby, ale

předmětem rozhodování komise kompetentních osob. Grafické zpracování urči té zkušenosti

podléhá z velké míry estetickému cítění reci pientů , proto je možné o posouzení návrhu

požádat instituce, které mají design v popisu práce, jako je například Design centrum ČR.

4.3 Příprava na zavedení jednotného vizuálního stylu

Záměr na vytvořen í jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice byl přij at

8. března 2004 na zasedání kolegia rektora.

Schválen byl také návrh na vyhlášení studentské soutěže ve spolupráci s Vysokou školou

um ě l ecko-průmyslovou v Praze, ateliérem designu a vizuální komunikace, na něj ž získala

Univerzita Pardubice vhodné reference - studenti zmíněného ateliéru uspěli v soutěžích na

vytvoření jednotného vizuálního stylu pro Úřad pro ochranu osobních údajll, Městskou

knihovnu v Praze, pro města Brno a Pardubice, o kterém pojednáme dále, a dalších institucí a

složek místní správy.

4.3 .1 Vyhlášení studentské soutěže a její podmínky

Přihlášené návrhy na vytvoření jednotného vizuálního stylu univerzity musely obsahovat:

• grafický návrh loga,
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• grafický návrh logotypu Univerzity Pardubice v plnobarevném provedení a ve dnou

jazykových mutacích - české (Univerzita Pardubice) a anglické (University ol'

Pardubice),

• grafický návrh loga a logotypu Univerzity Pardubice v černobí lém provedení, taktéž

ve dvou jazykových podobách.

Zadání soutěže umožňovalo rozšíření návrhu o dobrovolnou část tvořenou :

• modifikací loga do podoby použitelné jednotlivými fakultami, resp. ústavy.

• návrhem vlajky (standarty) Univerzity Pardubice,

• návrhem aplikace loga a logotypu do života instituce, tedy jejich uplatněn í na

oficiá lních tiskovinách univerzity (jakými jsou dopisní papíry, vizitky, novoroční

přání atd.), na propagačních předmětech, na webových stránkách nebo na označen í

budov a areálů Univerzity Pardubice.

Nutnou podmínkou, která musela být zoh ledněna při tvorbě nového jednotného vizuálního

stylu UPa, byl požadavek na respektovaní současných barev, které univerzita i její fakulty

dosud využívaly.

Jeden autor mohl před loži t maximálně tři návrhy, případně ucelené soubory návrhů .

Výsledkem soutěže bylo rozpracování vítězného návrhu v grafický manuál.

4.3.2 Výběr nejvhodnějšího návrhu a vyhodnocení soutěže

Univerzita Pardubice p řij ala do soutěže osmnáct n ávrh ů , které hodnotila sedmič lenná odborná

komise jmenovaná rektorem a tvořená čtyřmi externími odborníky, jedním interním

odborníkem a dvěma zástupci univerzity'". Po celou dobu průběhu soutěže byly návrhy

vedeny anonymně, odděleně od jmen jejich autor ů .

' 6 Materiál univerzity Č. 4512004 zaznamenal složeni posudkové komise takto: akademický mal í ř Jan Solpera
(býv. VŠUP Praha) , akademický malí ř Zbyněk Kočvar (atelier designu, VOŠ grafická, Hellichova Praha). Mgr.
Lubom ír Netušil (Unie výtvarných umělců Pardubického regionu), Mgr. Filip Blažek (šéfredaktor časopisu TYPO),
doc . PhDr. Petr Vorel, CSc., (vedoucí katedry historických věd Fakulty humanitních studii UPal , prof. Ing. J i ří

Málek (prorektor UPa), DrSc. a Ing. Valerie Wágnerová (kancléřka UPa).
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Komise při výběru vítězného návrhu zohlednila především ideovou náplň návrhu, jeho

výtvarnou zdaři l ost a aktuálnost pojetí (použitelnost návrhu v ti štěné i digitální podobě, jeho

účelnost , srozumitelnost, jednoduchost a moderní při taž l i vost) . Vybrala tři nejlépe hodnocené

návrhy, které před l oži l a rektorovi.

Pro rozpracování návrhu do grafického manuálu byl vybrán grafický návrh Kristiny Fišerové.

Koordinátorkou procesu zaváděn í j ednotného vizuálního stylu se stala kancléřka univerzity

Ing. Valerie Wágnerová. Z á rove ň byly určeny osoby zodpovědné za d íl č í procesy

implementace a časový rámec, do kterého měly být jednotlivé fáze dokončeny.

4.4 Manuál jednotného vizuálního stylu

Vytvořený vizuální styl se kodifikuje ze zřej mých důvodů . Se zásadami jednotné vizuální

komunikace by měli být seznámeni všichni jeho uživatelé, nejen skupina vyvolených. Proto je

nutné vypracování v manuál jednotného vizuálního stylu, který bude přístupný všem osobám

z dané instituce, kteří se budou chtít s grafickými zásadami prezentace seznámit. Podstatou

manuálu jednotného vizuálního stylu je zaj istit to, aby probihalajednozna čn á komunikac e bez

selhání lidského faktoru (J aby byly udrženy stejné zásady vizuálního loku (J tvarová i barevná

stálost prvků fi remniho stylu (Horný 2004:114).

Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu není v l iteratuře přísně dán. Liší se v závislosti na

velikosti instituce a samozřej mě také odvětví , ve kterém instituce působ í. Zpravidla ale

obsahuje definici základních prvků jednotného vizuálního stylu, tedy loga, logotypu,

charakteristických barev a písem, a způsoby jejich zakázaného užití. Zároveň je rozpor

v míře, do jaké by mě l být přístupný veřej nost i , nikoli jen č lenům dané spo lečnost i.

Zásady stanovené grafickým manuálem musí být závazné bez výjimky. Zpravidla je užívání

manuálu jednotného vizuálního stylu předmětem samostatného nařízení nebo směrn i ce.

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice, vypracovaný na zák l adě

vybraného návrhu K. Fišerové, je formátu 85, má 83 stran a skládá se z šesti oddílů , a to

Logo, Písmo, Základní tiskoviny, Publikace, Prezentační materiály a Označení exteriérů ,

a opírá se o základní nosné prvky jednotného vizuálního stylu, tedy logo, písmo a barevnost.

.Jeho užití je ošetřeno Příkazem rektora Č . 5/2004.
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4.4.1 Logo a logotyp

4.4.1.1 Logo z pohledu sémiotiky

Horn ý upozorňuj e na fakt, že logo není výdobytek moderních spo lečností. ale naopak předky

dnešních log m ů žeme najít už ve Starém Egyptě i Malé Asii. Ve středověku byly tend ence

k užívání loga posílen y existencí cechů a jejich systémem vizuální komunikace (Horný

2004: 85). Horný z á rove ň logo a logotyp považuje za základní a nejdů l eži těj š í prve k

vizuá lního stylu (tamtéž).

Horný logo de finuje jako vyjádření určit ého významu, záměru či smyslu grafic kou fo rmou

(Horný 2004:85).

Jak bylo řečeno v úvodu , kvalitní logo musí vyj adřovat charakter spo l ečnost i . Zároveň musí

být snadno identifikovatelné, tudíž mu přem í ra detai lů škodí. To, že je organizace schopna

své často komplikované sdělení , které může v psané podobě čítat stovky i tisíce znaků,

vměstnat do gra fického vyjádření , je možné jen díky procesu, který sémiotika 17 nazývá

sémiózou, tedy procesu, při němž přiřazujeme k některému pojmu, předmětu, jevu, události

neho osohě piislu šny znak (Černý , Holeš 2004:16). Jak uvádí Černý a Holeš , znakem

rozumíme něco , za č ím se skrývá něco jiného, a zároveň sp l ňuj e podmínku toh o, že ex istuje

někdo, kdo si tento vztah uvědomuj e (tamtéž).

Doubravová v úvod u knihy Sémiotika v teorii a praxi řadí loga firem vedle pozdravů a

zdvoři lostních obratů mezi tzv . konvencionalizované znaky, č ímž zdůrazňuje to, jak je

vnímání log v myslích recipientů s i l ně zakotveno.

Jednotný vizuální styl Univerzity Pardubi ce se opírá o nové grafické ztvárněn í loga, které má

podobu kr uhu, do nčhož je vepsáno písmeno U v levé horním části a dvojtečka v pravé dolní

část i .

Forma kruhu neb yla vybrána náhodně, sama autorka v grafickém manuálu vysvět l uje, že kruh

je místem setkání, centrem vzdčlanost i i společným prostorem pro osobní aktivity.

Kru h je vedle čtverce, trojúhelníku a kříže jedním ze stěžej ních geometrických útvarů se

symbolick ým významem. Kruh bývá nej častěji chápán jako symbo l Boha , kosmu,

17 Sémiotika je nauka zkoumaj ici vlastnosti znaků a znakových soustav, které maj l svůj určitý význam.
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dokonalosti , nebe, Slunce, ideálního pohybu, logické chyby (bludný kruh), zakletí

(začarovaný kruh), v buddhismu označuj e věčný cyklus převtěl ování apod. (Černý, Holeš

2004:195). Také je chápán jako mužský princip v kontrastu se čtvercem jako principem

ženským.

Podle výše uvedeného lze kruh identifikovat různými způsoby a jeho symbolika se promí tla

nejen do náboženské roviny a umění , ale do každodenního života moderní společnosti, kdy

kruh spojován s rovným postavením zúčastněných (jednání u kulatého stolu), s uzavřeným

spo lečenstvím , zázemím a místem setkání (rodinný kruh, zájmový kroužek).

Iniciála U zastupuje označení univerzita se zřej mým i konotacemi tohoto pojmu, jakými jsou

vzdělávání, vědecko-společenský pokrok atd.

Dvojtečka umístěná v logu byla vykládána jako otevřená výpověď univerzity směrem k okolí.

Autorka odkazuje na dvojtečku jako grafické znaménko uvozuj ící přímou řeč a citaci, tedy

spoje ní se studiem literatury a reprodukcí dostupných vědomostí v akademickém prostředí.

Fišerová v grafickém manuálu zdůrazňuje , že kompozicí celého loga se vytváří aktivní napětí ,

charakteristické pro moderní vzdělávací instituci umožňuj ící dialog.

Logotypem je základní logo rozšířeno o dvoj ř ádkov é sousloví Univerzita Pardubice, resp.

University ol' Pardubice, umístěné za dvojtečkou mimo pole samotného loga.

4.4 .1.2 Vymezení loga a logotypu v manuálu jednotného vizuálního stylu UPa

Kromě samotného popisu loga a proporčního uspořádání jeho jednotlivých složek (písmene U

a dvoj tečky) Manuál jednotného vizuálního stylu zavazuje dodržovat tzv. ochrannou zónu

loga, tedy prostor, který musí být ponechám prázdný, a případné další textové nebo obrazové

doplnění musí náležet mimo tento prostor.

Pro vlajky, upomínkové předměty a další aplikace loga a logotypu byla vytvořena varianta

loga s oříznutou kruhovou úsečí na pravém okraji, kde je ochranná zóna nulová. Takové logo

je touto hranou umístěno do pravé hrany svého nosi če .

Definovány jsou také příklady, kdy lze logo a logotyp použít bez jejich ochranné zóny.

Takovým i přík lady je jejich umístění na obrazový podklad, který nebude působit ruši vě.

Pokud by tomu tak bylo, je vhodné logo i logotyp umístit do kontrastní čtvercové , resp.

obdélníkové ochranné zóny.
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Translaci loga a logotypu do různých velikostních provedení probíhá díky geometrické síti.

která zaručuje uchování proporcí. Stanovena je stoprocentní velikost loga pro ti štěný formát

A4, kdy je velikost loga 19 mm v průměru . Po p řesažení polovičního zmenšení na velikost

loga 9,5 mm v průměru se nepoužívá logotyp, ale pouze samotné logo z d ů vodu snížené

či t elno st i textové část i .

Grafický manuál také povoluje užití výj i mečné varianty loga z rastrových linek, která byla

uplatněna napří kl ad na novoročn ích přáních , které univerzita zasílala v roce 2005.

Na závěr Manuálu autorka uvedla zakázané varianty loga a logotypu ve snaze zamezit

p řemí ře lidské kreativity vnesené do nakládání s nimi.

4.4.2 Barevnost

Jak j iž bylo řečeno, barva je nejpůsobi věj ším vizuálním prvkem. Propůjčuje návrhu

rozmanité nálady a také mu dodává prostorovou dimenzi (Dabner 2004:54), některé, zej ména

teplé barvy, jakou je oranžová, vystupují po popřed í , jiné, modrá nebo zelená, naopak

ustupují. Některé barvy působí v konotaci s přírodou jemně a měkce, jako například žlutá

nebo zelená, jiné, jako například červená, jsou spojovány s agresivitou, neboť v lidské

psychice prvoplánově asociují představy krve, násilí a boje. Designér má na výběr velké

množství odstínů barev v různ ém jasu a sytosti, přičemž musí vést v patrnosti účinky a

dopady, které bude na recipienta volba barevné palety mít.

Švýcarský psychoterapeut Max Lů scher rozvinul teorii významu barev na lidskou psychiku a

vypracova l systém, ve kterém jsou k jednotlivým barvám při řazovány určité významy.

Přestože se individuální preference jednotlivych barev a jejich odstin ů II jednotli vych lidí

velm i odli šuji, pii empirickych výzkumech pref erencí barev docházíme k vysledkům, které

maji obecnou platnost (Vysekalová, Komárková 2002:72). Barvy tedy maj í, podobně j ako

geometrické útvary, s i l ně symbolický charakter. Podle Černého je toho příčinou tohoto

symbol ického vnímání barev jejich zasazení v reálném světě. Modrá je spojována s vodou a

oblohou, červená s krví nebo ohněm , zelená s živými rostlinami a hnědá s půdou (Holeš,

Černý 2004: 197).
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4.4.2.1 Význam barvy v rámci jednotného vizuálního stylu

Pe čli v ě by volbu barev ve svém vizuálním stylu m ě ly zvážit především ty instituce, které mají

ambici uplatnit se mimo danou kulturní oblast. V moderním pojetí vzdělávací politiky do této

skupiny spadaj í i vysoké školy, které se uchází mimo domácích také o zahranič ní studenty.

Je nutné také poznamenat, že barevná symbolika se v různých regionech až překvapivě liší.

Poslání a charakteru instituce musí odpovídají i barvy, se kterými nakládá. Kombinace barev

zlaté a červené, které jsou symbolem vznešenosti a urozenosti, je vhodná pro logo VOZll

značky Porsche, nikoliv pro dětské přesn ídávky . Existuj í také kombinace barev pro produkty

určité skupiny. Loga mražených výrobků jsou často ve studených barvách, dámská kosmetika

v jemných pastelových atd.

4.4.2.2 Barva loga a logotypu Univerzity Pardubice

V návazno sti na pů vodn í vizuální styl univerzity, zakládající se na heraldické tradici, byla

zachována červená barva jako výchozí pro jednotný vizuální styl, doplněná o šedou a černou.

Podle Černého je červená barva v mnoha kulturách považována za nejvýznamněj š í , neboť je

brána jako symbol krve. Společně tak s černou a bílou, symboly absolutna, vystupovala

v obřadech a rituálech (Holeš, Černý 2004:197). Zmíněná barevná kombinace dodnes platí za

velmi silnou.

Červenou řadíme mezi teplé barvy, které nás podněcuj í ke zvýšené či nnost i . Stoupá nám

krevní tlak, zrychluje se puls, povzbuzuje se či nnost vegetativního nervstva, zvyšuje se i

svalové napětí. Také máme větší chuť kjíd lu, zřete l něj i vnímáme hluk, a dokonce se nám zdá,

jako by čas rychleji ubíhal (Pleskotová 1987:99-1 00).

Červená j e tedy j ednoznačně barvou aktivující, produkující vzrušení a silné emocionální

vypětí. Jednotlivá symbolika, která se s ní pojí, je často v přímém protikladu. Uveďme

trad i čn í příklady , se kterými se setkáváme v literatuře pojednávající o symbolice barev a

jejich psychologickém rozměru.

• Na straně jedné může před stavovat lásku (bij ící srdce), vznešenost (královský plášť) ,

bezpečí a ochranu (symbol červeného kříže na nemocnicích) a krásu. To podle

Černého dokládá fakt, že v ruštině je červený synonymem krásného (Černý , Holeš

2004:197).
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• Na s traně druh é červená konotuj e boj (rozl itá krev), agresi. mstu nebo ďábla.

Tradičně j e červená barva spojována s plodností a t ěl esností (zardění se, rudnut í kůže při práci

nebo způsoben é rados tným nadšením atd.) a lidskostí. V moderní historii nabyla

sy mbolické ho spojení s revolucí, povstáním lidu, socialismem.

4.4.2.3 Vymezení barev v manuálu jednotného vizuálního stylu UPa

Zá kladní barvou jednotného vizuální stylu Univerzity Pardubice je červená. Pokud oko lnosti

nedovo lí po užít tuto barvu , logo a logotyp mohou být užívány v č ern é a bílé barvě.

Manuálem jednotného vizuálního stylu jsou povo lena užíval loga a logotypy v negat ivní

ve rz i, kde barva vypl ň uje ochranno u zónu loga a logotypu .

Vym ezen y j sou také barvy pro jedn otl ivé fakulty, o nichž pojednáme dále.

4.4.3 Písmo

S rozvojem počítačových technologií maj í instituce při zaváděn í jednotného vizuálního sty lu

možnost výběru z velkého počtu dostupných fontů. Elektronické podoby se dočkala klas ická,

mnohdy i ve lmi stará t i skařská písm a a zároveň díky dos tupnosti technologií vznikají denně

font y nov é. Písmo se sta lo podstatn ým prvkem vizuálního sty lu, avšak může organizac i nejen

prospět , ale také uškodit, je-Ii vybráno jen na základě líbivosti č i neotřel ost i . P ři výběru písma

je nutné zváž it, do jaké míry j e č i te l né na určitých typech nos i č ů (typografický úzus zní, že

pokud je text konzumován především z elektronických nosi č ů , lépe č i te l né je písmo

bezpatkové, například Arial , Tahoma nebo Verdana, naopak pro ti štěnou podobu více

vyhovuj í písma s patkou, například Times New Roman), a zda je nutné používat v tex tu

podtržení akc idenčních text ů , které je dnes zprav idla vyhraze no hypertextovým odkazům.

Samozřejmostí je dostupnost písma pro všechny jeho uživatele. Ne lze zařad i t fonty, s nimi ž

maj í běžně užívané kancelářské program y obtíže.

Nezbytné j e také zváž it to, jak bude vybraný font funkční na úrovni akc iden č n iho ,

pou žívaného v nadpi sech, případně perexech a jiných zd ů razn ě n ích , i textového písma,

t vořícího hlavní text, a zohlednit středn í výšku písma, jeho š ířku (zda jsou fonty vepsatelné do

čtverce nebo obd élníku) a proložení zvýšeným řádkován ím, pokud to písmo vyžaduje. Jiná

písma jsou vhodná pro souvislejší texty a jiná pro úsečná sdělen í.
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Dabner hovo ří o vizuálním dojmu písma. který může umocnit obsah sdělení textu (Dabner

2004:38). Také v případě písma můžeme najít jeho symbolický přesah , ačko l iv

v sémiotických publikacích se s výkladem této tematiky pří l iš často nesetkáme. Něk terá písma

mohou pů sob i t archaicky, jiná naopak moderně a neotře l e . Jiným příkladem je spojení písma

bezpatkového s písmem patkovým na jedné ploše. eož na daném form átu vytváří náznak

napětí.

4.4.3.1 Písmo ve Manuálu jednotného vizuálního stylu UPa

Univerzita přij ala jako své základní písmo Oill Sans. Písmo vytvoři l roku 1927 Eric eur".
Ačko l iv od jeho vydání anglickou firmou Monotype uplynulo více jak t ř i čtvrt i ny století, je

toto písmo svrchovaně moderní a "humanisticky" ušlechtilé, jak uvádí Manuál jednotného

vizuálního stylu.

Manuál jednotného grafického stylu připoušt í užití tohoto písma ve dvojím řezu, a to

základní Gill Sans Regular a jeho tučnou verzi Gill Sans Bold. Podle Dabnera je bezpatkové

písmo, jakým Gill Sans je, pro užití v řezu vhodnější než písma patková, jej ichž tučná verze

se povětšině produkuje pouze zesílením svislých linií, tudíž může působi t těžkopádně (Dabner

2004:42).

Další oblastí, kterou Manuál jednotného vizuálního stylu reguluje, je sazba písma. Pro

snadnou č i te l nost písma by mě lo být reprodukováno v řádkování 1,5.

Jako doplňkové písmo byl zvolen Timcs New Roman, který je, stej ně jako Gill Sans, užíván

ve dvou řezech, základním a tučném .

Právě patkový Times New Roman byl zvolen jako kontrastní k písmu základními. Dů l e ž itou

roli při jeho výběru hrála též dostupnost v textových editorech.

4.4.4 Jednotný vizuální styl na fakultní úrovni

Nov ě přij atý jednotný vizuální styl zásadně přehodnotil komunikaci na úrovni jednotlivých

fakult Univerzity Pardubice. Důvod je zřejmý . Jak bylo popsáno v kapitole o užívaném

vizuálním stylu před jeho sjednocením v roce 2004, fakulty komunikovaly poměrně žive l ně,

18 Eliška ve své publikaci řadí Erica Gilla (1883-1940) mezi osobnosti, které se nejvíce zasloužilí o rozvoj
typografie a kvalitu knižní kultury.
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nekoncepčně a nezávisle na jejich přísl ušnost k univerzi tě jako celku. Měly vlastní loga a

logotypy, často velmi odlišné co do formy i obsahu, a celouniverzitním grafickým územ se

říd i l y pouze v někol ika směrn i cemi stanovených pří padech.

Vizuální komunikace UPa tak nesměřovala k harmonické a ucelené komunikaci instituce jako

takové, ale t ří šti la se do vyzdvihování jedinečnost i jednotlivých fakult, kde samo tná

univerzita stála poněkud v pozadí.

Přij etí jednotného vizuálního stylu velmi radikálně popřelo dosavadní směřování a smýš lení

fakult nejen o své vizuální komunikaci, ale také o jejich postavení v rámci celé univerzity. Jak

je patrné z následuj ícího textu, přij etím nové grafické normy se fakulty dostaly do podřízené

role vůč i UPa. Návaznost najejich původní grafické sebevyjá dření nadále zprostředkovaly jen

charakteristické barvy, které si fakulty zvolily, ostatní bylo podřízeno základní, tedy

celouniverzitní, podobě jednotného vizuálního stylu.

Stěžej n í znaky jednotného vizuálního stylu, tedy logo a logotyp, barevnost a písmo, se staly

závazné pro všechny instituce univerzity. Fakulty nadále byly zavázány jako své logo užívat

barevnou variaci loga Univerzity Pardubice. Fakultní logotyp má tedy tvarovou podobu

logotypu univerzitního, vyveden je však v charakteristické barvě dané fakulty, což ho č in í

nezaměni tel ným od loga univerzity, a pod textovou částí Univerzita Pardubice v šedé barvě je

v charakteris tické fakultní barvě umístěn název fakulty ve dvou řádcích. Nadále pro loga

fakult platí stejné zásady jako pro logo celounivcrzitní. Samozřejmě také písmo zůstá v á

jednotné.

Fakultními barvami jsou tyto:

• modrá Dopravní fakulty Jana Pernera,

• zelen á Fakulty ekonornicko-správní,

• okro vá Fakulty filozofické,

• fialová Fakulty chern icko-technologické,
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• hnědá Fakulty restaurování. a

• tyrkysová Fakulty zdravotnických studií.

V analyticko-kreativní část i se motivaci volby těch to barev budeme dále v ě novat .
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5 Implementace jednotného vizuálního stylu

V předchozích kapitolách byl popsán vznik myšlenky na tvorbu jednotného vizuálního stylu,

okolnosti vyhlášení studentské soutěže, zainteresované osoby, které měly rozhoduj ící slovo

př i výběru konečného návrhu, samotný proces vzniku stavebních prvků jednotného vizuálního

stylu až po tvorbu grafického manuálu.

Vypracováním grafického manuálu však proces zavádění jednotného vizuálního stylu

nekončí , ale naopak zač íná.

Úspěšně implementovaný jednotný vizuální styl spočívá zejména v přij et í všemi, kteří s ním

produktivně nakládají. Uživatelem manuálu je každý pracovník fi rmy, který při své práci

vytváří, modifikuje či užívá grafické komunikační prostředky, tedy prvky j ednotného

vizuálního stylu (Horn ý2004:114).

Z tohoto důvodu univerzita už od počátku informovala zástupce všech jejích pracov i šť

o záměrech zavést jednotný vizuální styl. Dostupné byly také průběžné informace

o momentálním stavu rozpracovanosti jednotného vizuálnímu stylu, aby bylo předcházeno

případným výtkám'". Po vypracování Manuálu jednotného vizuálního stylu byla tato

publikace distribuována mezi zaměstnance univerzity. Přístupný ke stažení byl i na webových

stránkách univerzity ve formátu .pdf.

I
I

5.1 Aplikace jednotného vizuálního stylu

univerzity

do života

Logo, písmo ani barvy nemohou účinně vystupovat samostatně, ale svůj význam nabývají ve

spojení se svým nosi čem . Míra aplikace prvků jednotného vizuálního stylu do velké míry

záleží na typu organizace a záměrech říd ících pracovn ík ů. V některých firmách je běžným

oděvem firemní uniforma, jiné firmy si vystač í s aplikací loga na hlavi čkových papírech.

5.1.1 Merkantilie a další tiskoviny

Aplikace jednotného vizuálního stylu na merkantiliích instituce je nej častěj š í formou jeho

uplatněn í. Mezi merkantilní tiskoviny popsané v Manuálu jednotného vizuálního stylu

19 O úskalích p řij et í jednotlivého vizuáln ího stylu pojedn ává šesté kapitola pr áce.
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Univerzity Pardubice patří podoba vizitek. dopisního papíru, dopisních obálek, razítek

a identi Iika čniho průkazu studenta, zaměstnance nebo hosta univerzity.

Rozpracovaněj ší manuály jednotného vizuálního stylu kodifikují také jednotno u podobu

faxových formul ářů , vystavovaných faktur, děkovných karet (tzv. with complimentsi ,

prezenčních listin, pozvánek, šeků, diplomů, formulářů pro zápis z porad a dalších tiskovin,

jej ichž použití je formalizov áno. Závisí na velikosti firmy a také na jejích finančních

prostředcích, do jaké míry nechá jednotný vizuální styl ovliv ňovat používané tiskoviny.

Zpravidla unifikovanou podobu poznámkových bl ok ů , š tí tk ů na vzkazy atd. s motivem loga

spo l ečnost i považujeme za nadstavbu, kterou si mohou dovolit společnosti s vyšším

rozpočtem . Nutností i u středn ích a malých firem je, aby byl jejich jednotný vizuální styl

přítomen ve všech materiálech, které opouští hranice dané organizace.

Samostatný oddíl Manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice tvoří kapitola

věnovaná podobě publikací UPa. P řesně definována je podoba vědeckých tiskových

materiál ů , studijních plán ů , skript, seznam ů publikací, ročenek i telefonního seznamu.

Publikace jednotlivých fakult jsou svou formou podřízeny, stej ně jako v ostatních případech ,

základní univerzitní verzi, od níž se liší svou charakteristickou barvou.

5.1.2 Digitální nos i če

V dnešním světě komunikace pomocí elektronických médií získává stále větš í význam, který

se odráží v množství prostoru, který je v grafických manuálech věnován komunikaci

prostředním nových médií.

Předmětem manuálu jednotného vizuálního stylu je tak často vedle úzkost li vě hlídané podoby

vizitek také podoba elektronického podpisu ve-mailové korespondenci. Samozřejmost í je

unifikovaný vzhled CO a dalších digitálních nosi č ů.

Výlučnou kategorii v digitální komunikaci tvoří webové stránky Univerzity Pardubice. Jejich

vzhled není podřízen manuálu jednotného vizuálního stylu, neboť jejich nová podoba

vznikala v době, kdy byl rozpracováván jednotný vizuální styl, a to nezávisle na něm . Prvky

nově p řij atého jednotného vizuálního stylu do něj byly implementovány až zpětně .
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5.1.3 Označení exteriérů a interiérů

Označen ím i n te riérů a exteriérů se zabývá poslední, šestá sekce Manuálu jednotného

grafického stylu. Fišerová rozpracovala vzhled vlajek (univerzitní i fakultních) a naznačila

možné cesty při označování budov.

V praxi však vybudování systému označení budov bylo v kompetenci zainteresovaných

pracovn ík ů univerzity, která současnou podobu tohoto druhu komunikace rozpracova la

v souč i nnost i s pardubickou společností ZP Profi t, která se zabývá tvorbou a zpracová ním

grafických návrh ů .

5.1.4 Další možné aplikace

Prvky jednotného vizuálního stylu umo ž ňuj i také další užití, než které bylo výše zmíněno.

Neopominutelné jsou sady dárkových a upomínkových p ředmětů , jakými jsou odznáčky ,

nápojové šálky, propisovací tužky, tašky, oděvy (tri čka a čepice) apod.
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Ú sp ě š nost zaváděn i jednotného vizuálnfho stylu Univerz ity Pardub ice

6 Úspěšnost zavádění jednotného vizuálního stylu

Univerzity Pardubice

Závěrečná kapitola bakal ářské práce je věnována úskalím, na která naráželi pracovníci

Univerzity Pardubice při implementaci jednotného vizuálního stylu, na ohlas, které jeho

přij etí vyvolalo, a také na analýzu něk te rých jeho prvků .

6.1 Proces zaváděn í jednotného vizuálního stylu

Z rozhovoru s kancléřkou Ing. Valerií Wágnerovou vyplývá, že implementaci jednotného

vizuálního stylu považuje za úspěšnou, avšak upozorňuj e na sku tečnost , že zachování kultury

jednotného vizuálního stylu je dlouhodobý proces, na který musí být neustále systematicky

dohlíženo.

6.1.1 Ohlas vyvolaný přij etím nového loga

Moderní a na svou dobu odvážná podoba loga, odchyluj ící se od té původn í , vyvolala značně

rozporuplné reakce. Mezi nej častěj š í výtky pat ři l a jeho nesrozumitelnost, nevhodnost pro

vzdělávací instituci a zamítnutí motivu koně, symbolu znaku města Pardubic jako nosného

prvku nového loga.

6.1.1.1 Přístup akademické obce

Jak bylo uvedeno v teoretické čás t i , pracovníci rektorátu, kteří se podíleli na tvorbě nového

jednotného vizuálního stylu, průběžně informovali zástupce fakult, ústavů a dalších pracov i šť

UPa o přípravách na jeho zavedení. Dokumentace o průběhu přij et í nové formy vizuální

komunikace byla veřej ná, avšak možnost sledovat průběh tohoto procesu nebyla příliš

využita. Větš í ohlas na nový vizuální styl UPa vyvolalo až jeho přij et í , a to zejména okamžik,

kdy byly novým logem označeny exteriéry, a tak se na velkých plochách stalo velmi

viditelným.

Pracovníci rektorátu od okamžiku představení nového loga komunikovali změny směrem

k dílčím orgá n ů m univerzity ve snaze objasnit j im pohnutky k výběru v ítězného návrhu

a ozřejm i t další změny spojené s implementací jednotného vizuálního stylu, které se dotknou

i jej ich či nnosti na akademické půdč. Univerzitní webové stránky nabízely kompletní

informace o jednotném vizuálním stylu a jeho složkách (dnes je část informací př í stupna

pouze č lenům akademické obce, případně pouze zam ěstnanc ů m univerzity), každý
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zaměstnance univerzity dostal výtisk Manuálu jednotného vizuálního stylu UPa a nové logo

bylo také představeno na výstavě v galerii Univerzitní knihovny.

Očekávan é neshody provázely implementaci loga na fak ultní úrovni. Fakulty. které byly

dosud zvyklé říd i t svoj i komunikaci, až na výše popsané omezení dvěma směrnicem i, samy

a vystupovat částečně nezávisle na Un iverzitě Pardubice jako celku. byly nuceny se j í

podřídit. Projevila se také silná identifikace nčkterých fakult s jejich dosavadními logy. Podle

kancléřky Wágnerové nejhů ře změnu loga snášeli zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera,

jejichž logo oproti l og ům ostatních fakult kval itati vně vyčnívalo . Také Fakulta chemicko

technologická, nejstarší fakulta celé univerzity, nevítala nové logo s nadšením. ní však byla

nevole motivována spíše nostalgickým steskem po původním univerzitním logotypu než

ztrátou jeho fakultní podoby.

Ohlasy, vyvolané představením nového loga, se promítly i do médií. N ě kterým přednášejícím

z Univerzity Pardubice vadila absence konzultací o přij et í nového loga v širším akademickém

kruhu. "Myslím si, že zavedení nové grafi cké značky, která se bude objevovat na všech

materiálech univerzity, je tak zásadním zásahem do života akademické obce, že by se o ní

mělo diskutovat," řek la Jitka Komárková, přednášející na Faku l tě ekonomicko-správní pro

Mladou frontu dnes2o
. Jiným vadila nesrozumitelnost loga a jeho neadekvátnost: "To logo

neplní svou základní funkci. Neprodává školu. Kdyby to u něj nebylo napsané, nikdo

nepozná, že patří k univerzitě a k Pardubicím. Podle mě by se peníze za grafický návrh daly

použít na propagaci naší univerzity mnohem inteligentněji ," řek l Miroslav Pouzar z Fakulty

chemicko-technologick é(tamtéž).

Novou podobu loga se stejnou razancí bránili pracovníci rektorátu. Zastánce SI podle

kancléřky našlo mezi odbornou veřej nost í zabývající se grafi ckým designem.

Dalším krokem za úspěšnou implementací jednotného vizuálního stylu byla potřeba naučit

pracovníky univerzity nakládání s ním. Pracovn íkům univerzita vyšla vstříc prostředni ctvím

pobídek v podobě výměny stávajících vizitek a dalších materi ál ů tak, aby bylo pracovn íkům

univerzity jeho přij et í co nejvíce usnadněno . Ing. Wágnerová v rozhovoru uvedla. že míra

20 Dittr ich, V. Univerzita má nové logo. Mlad á fronta DNES. 21. 9. 2004, s. 2.
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tvo řivost i , s jakou někte ří pracovníci při stoupi l i k pojetí vizuálního stylu, byla až překvapivá .

Prostředky výpočetn í techniky, které umožní návrh grafické podoby tiskovin v krátkém čase

a bez vynaložení velkého úsilí, osobitý přístup k vizuální komunikaci jen umocní. Bez

základních znalostí typografie. bez dostate čného grafického cítění II bez profresionálni

zkušenosti však bývá výsledek dosti ubohy (J-1o rný 2004:85). Univerzita se tedy spíše než

směrem rozkazů a sankcí, vydala cestou co největšího usnadněn í pří stupu k jednotnému

vizuálnímu stylu. Zároveň ponechala, alespoň v některých oblastech, pracovn íkům možnost

rozhodnutí, zda prvky jednotného vizuálního stylu uplatnit. Napří k l ad pro vytvářen í

prezentací v PowePointu, které jsou běžnou součást í výuky, není závazné užívat univerzitní

předlohu , pokud však jej í součást í není některý z prvků jednotného vizuálního stylu

( nejčastěj i logo a logotyp).

Jednotný vizuální styl UPa, fungující tře tím akademickým rokem, je dostatečně zavedený.

Přesto se stále podle kancl éřky objevují případy jeho nerespektování. Ty mají spíše povahu

nedorozuměn í než řízené revolty a jsou jevem výj imečným. Důvodem úspěchu implementace

jednotného vizuálního stylu je zaj isté také kvalitní organizace a rozdělen í kompetencí v péči

o něj a dohledu nad jeho užitím, odrážející se např. ve včasném dotisku merkantilních

tiskovin, výměně identifikačn ích karet č i vizitek.

6,1.1.2 Přístup studentů a veřejnosti

Z pohledu student ů nové logo nevyvolalo znate l nějš í ohlas. U pozor ňováno bylo pouze na

případ parodie, kdy neznámý student posunul proporce loga tak, že vznikl jakýsi upravený

emotikon v podobě pokři veného smaj lika.

Nevole přicházející z řad konzervativní veřej nost i byla očekávaná. Kritizována byla zejména

nesrozumitelnost prvků obsažených v logu. Také při psaní této baka lářské práce jse m

opakovaně narazila na dotazy svého okolí, neznalého výkladu jednotlivých prvků loga, po

jeho významu. Logu však nelze upřít , že i přes svou nejednoznačnost budí zájem a je

hodnoceno pozit i vně .

6,1,1,3 Koňská šíje jako prvek loga

V dostupných materiálech se často hovoří o s i l uetě koňské hlavy a šíje představuj ící písmeno

U obsažené v logu. Z veřej né diskuse, které jsem byla přítomna, bylo právě toto tvrzení tím,

které popudi lo nejvíce pardubických občanů . Až při rozhovoru s paní Ing. Wágnerovou byla

tato skutečnost uvedena na správnou míru. Kancléřka spojení písmene U a motivu koň sk é šíje
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označuje jako úlitbu boll/lm, kterou zveřej n i l doc. ak. mal. R. Vaněk, přijímanou jako

prostředek, kterým lze i zatvrzelé konzervativní odpůrce obm ěk čit návazností na p ůl kon ě

v původním znaku univerzity. Toto vysvět le ní zača l o být záhy hoj ně citováno a spíše

veřej nost obrátilo proti novému jednotnému vizuálnímu stylu, než aby vedlo k jeho snazší

implementaci a porozumění.

6.1.1.4 Testování

Univerzita Pardubice nedisponuje výzkumy o tom, zda bylo nové logo přij ato kladně . či

záporně . Podle kancléřky Univerzita Pardubice zvažovala testování, avšak upustila od n ěj,

neboť jednotn ý vizuální styl byl j iž z velké části implementován, a tak by výsledky výzkumu

mohly být jen stěží zohlednitelné.

Pro toto rozhodnutí hovoří i skutečnost , o které pojednává Horný ve své publikaci Vizuální

komunikace firem: ve světě se často provádějí experimenty, při kterych j e každé skupině

respondent ů piedlo žen pouze název, pouze logo nebo oba prvky. Překvapivě velké procento

respondent ů hodnotí název pozitivně a logo nebo kombinac i negativně (Horný 2004:85).

P ři testování log se často naráží také na odlišné vnímaní tvarů respondenty z řad žen a z řad

mužů . Kruh je charakteristický oblíbený znak žen. Symbolizuje něhu, lásku, teplo , porozumění

(J klid. Je přesným pro tikladem všech mnohoúhelniků a muži pak mají tendenci v něm vidět

něco pNIi šj emného, ženského, co pro ně není'" . Naopak pro muže jsou líbivé tvary s otrými

hranami (tamtéž).

6.2 Splnění podmínek úspěšnosti jednotného vizuálního

stylu

6.2.1 Míra naplněn í základních předpokladů pro zavedení JVS

V kapitole 2.3 je obsažen výčet faktorů , které konečnou podobu jednotného vizuálního stylu

ov li v ň uj í . Nyní se na některé z nich zaměřme a zhodnoťme, do jaké míry je nový jednotný

vizuální styl UPa respektuje.

21 Gold, T. Psychologie vnimáni tvarů [online], 2002 [citováno 2007-5-18]. Dostupný z WWN
<http://interval.czlclanky/psychologie-vnimani-tvaru/>
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• Charakteristika firmy.

Univerzita Pardubice správně rozpoznala nutnost opustit vizuální

komunikaci asociovanou s pseudohistorickou tradicí. Kladla-li si za cíl

působit jako moderní, dynamická organizace s přívětivým přístupem ke

svým studentům . Proto můžeme zvolenou podobu jednotného vizuálního

stylu j ednoznačně považovat za úspěšnou.

• Trh.

Z rozhovoru s kancl éřkou UPa bylo zřejmé, že si univerzita kladla jako

jeden z cílů potřebu odlišit se od ostatních vysokých škol. Univerzita

nemůže svým postavením konkurovat silným zavedeným univerzitám,

jakými jsou Univerzita Karlova v Praze nebo Masarykova univerzita v B rně,

avšak může se v ů či nim vymezit a své nevýhody obrátit v pozitiva. Jak

napovídají materiály, doprovázející a doplňující přijetí jedno tného

vizuálního stylu, Univerzita Pardubice se této strategie přidržel a

a zd ůrazni la svoji modernost oproti zkostnatě lé struktuře , s jakou mohou být

univerzity s více než pět i setl etou tradicí spojovány, a výuku formou dialogu

oproti konzervativnímu pojetí monologicky vedených přednášek .

• Struktura instituce.

Zadání jednotného vizuálního stylu určovalo , jak hluboko do organizačn í

struktury univerzity jednotný vizuální styl zasáhne. V tomto ohledu byl

harmonogram implementace od počátku podrobně rozpracován, přičemž byl

samozřejmě ponechán prostor pro dílčí změny. Jak bylo řečeno více,

o přemrštěných nárocích na pracovníky UPa, co do jejich podílu na

vytvářen í jednotného vizuálního stylu, nelze hovoři t.

• Vztah k minulosti.

Zrn ě na jednotného vizuálního stylu byla razantnější , než je tomu zvykem,

což bylo samozřejmě záminkou většiny negativních oh l asů . D ů vodem

radikálního přehodnocení vizuální komunikace byla potřeba odpoutat se od
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přímého spojení s městským znakem, neboť univerzita svým významem

dávno přesáhla hranice regionu.

• Použití.

Způ soby aplikace jednotného vizuálního stylu ztvárněné v grafickém

manuálu UPa zdaleka nejsou vyčerpávaj íc í. V manuálu jsou položeny spíše

základy a schémata aplikace. Počet položek ovl i vněných jednotným

vizuálním stylem stále roste. V současnost i se zvažuje mimo jiné aplikace

logotypu na vysokoškolský diplom.

• Rozpočet

Přibl i žný plánovaný rozpočet , který si vyžádalo vytvořen í jednotného

vizuálního stylu, nebylo nutno v průběhu jeho zavádění měni t. Velkou část

fi nancí se podařil o ušetřit díky tomu, že celý projekt byl zpracováván

studenty Vysoké školy um ěl ecko-průmyslov é v Praze v rámci jejich

ročníkové práce, ne specializovanou agenturou, která se vytvářen ím

corporate identity zabývá a má často velké nároky na své fi nančn í

ohodnocení.

Základní prvky jednotného vizuálního stylu

• Logo a logotyp.

Jak již bylo několikrát zopakováno, logotyp Univerzity Pardubice se blíží

spíše l ogotypům firem, které mají jako hlaví cíl č i nnost i generování zisku,

než logotypům vysokých škol. S tím se nutně pojí úvahy o úloze loga

v ži votě spo l ečnost i. Naomi Klein v knize Bez loga hovo ří o změně, kterou

loga prodělala . Loga už neslouží pouze jako jakýsi zanedbatelná podpis

výrobce, ale naopak se dostaly do role, kdy svým významem převyšují

výrobky, které označují (Klein 2005:27). Stejný názor má i Horn ý, který

poukazuje na to, že v dnešní době spotřebi telé mnohdy kupuj í značku místo

zboží (Horný 2004:85).
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V prostřed í rychloobrátkov ého a luxusního zboží je tento trend

nezpochybnitcln ý. Oblast vzděláván í, která je nutně spojena s velkou mírou

kvality, by však tímto trendem zasažena být nemč l a.

V roce 2004, kdy bylo logo implementováno do života univerzity, vyvolalo

značný ohlas. Kanc l éřka se však domnívá, že dnes, o tři roky déle, kdy jdou

trendy ve vytváření jednotného vizuálního stylu kupředu, by logo zdaleka

nevyvolalo takovou diskusi a nebylo považováno za tak atypické. naopak by

se zřej mě do tematiky diskuzí Parduban ů nedostalo.

• Barevnost.

Červená barva zvolená na zák ladě symboliky m ě sta Pardubice je z pohledu

symboliky barev diskutabilní. V teoretické části byla nast í n ěna dichotomie

jejího vnímání. Ponechme však tuto skutečnost bez hlubší analýzy a berme

ji spíše jako daný výchozí bod zaj išťující prostupnost a návaznost vizuální

komunikace univerzity než jako cíleně zvolený komunikační prostředek

užitý k vyjádření hlavního sdělení Univerzity Pardubice.

Zaměřme se na barvy jednotlivých fakult, ve kterých můžeme rozeznat

velkou míru symbolického vnímání, ač tato sku tečnost není předmětem

žádného materiálu univerzity, se kterým jsem pracovala.

Jak bylo řečeno, fakultní barvy byly vybírány na základě rozhodnutí vedení

fakulty v okamžiku jej ího vzniku. V teoretické části byly navrženy možné

cesty, které přij et í dané barvy podmínily. Zam ě ř í me-li se na barevnost

fakultních l ogotypů v souhrnu, m ů žeme zpozorovat, že fakulty, které jsou

spojeny s technickým přístupem k oboru, si za své charakteristické barvy

vybrali ty, které jsou označovány jako studené, tedy ty, co vyvolávají spíše

klid a pocit vážnosti. Naopak fakulty, které nabízí obory soc i á l n ě vě d n í,

přijaly barvy teplé, tedy ty, které podněcují vášně , veselost, otevřenost

a dodávají energii.
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• Písmo.

I když neznáme jazyk, m ů že pro nás byt vizuální struktura písma zdrojem

inspirace. poznání a vizuáln ího uspokojení (jako /I vytvarny ch děl) , neboť

vypovídá o kráse tvaru, linie a kresby , stylizaci, proporcích {J kompozici

(Eliška 2005:6). Mimo to písmu přisuzujeme různé významy. Versálky

symbolizuj í křik , upozornění , naopak kurzíva působ í neotře le a klidn ěji .

Svůj význam mají také r ů zn é fonty, jak je ilustrováno v Obrazové příloze č.

5.

Univerzita si za své základní písmo zvolila bezpatkový Gil! Sans. které

obdobně jako jiná bezpatková písma působí elegantním dojmem (Horný

2004:86). Na popud kancléřky se užívá také Times New Roman. Důvodem

je jeho přístupnost v elektronických formátech, která u písma Gil1 Sans není

zaručena.

6.2.2 Univerzitní kampus jako důležitý faktor při zavádění jednotného

vizuálního stylu

Pro zavedení jednotného vizuálního stylu má velký význam lokace univerzity. Jednotlivé

fakulty, až na výjimk/ 2
, nejsou roztroušeny po městě , ale tvoří univerzitní kampus na

severovýc hodním okraji města v Pardubicích-Polabinách .

V prostoru univerzitního kampusu se nachází rektorát, jednotlivé fakulty, univerzitní

knihovna, menza, sportovi ště i vysokoškolské koleje. Záměrem univerzity je podporo vat

v prostředí kampusu nejen akademický, ale i kulturní život (součást í univerzitní knihovny je

také galerie) a volnočasové aktivity jej ích studentů i pardubických obyvatel (pořádán í

hudebních koncert ů , studentských majáles apod.). Jak uvádí kancléřka Univerzity Pardub ice

Valerie Wágnerová , kampus tvo ří jakési městečko ve městě. Ačkol iv se kampus nachází

nedaleko centra Pardubic, přítomnost studentů není ve městě příli š znát. Také hospodářské

22 Fakulta chemicko-technologická sldlí v centru Pardubic na nám. Čs. legii a Fakulta zdravotnických studii
v Pardubicích-Černé za Bory. Fakulta restaurováni, přidružená k Univerzitě Pardubice v roce 2005, se nalézá
v Litomyšli. Jak naznačuje další výstavba Univerzity Pardubice (např . nové budovy Fakulty chemicko
technologick é), tendence situovat zázemí uníverzity do jednoho mista je zřejmá .
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výsledky ukazuj í, že studenti větš i nu svých finančních prostředků spotřebovávají v okolí

kampusu, nikoliv v centru.

Zázemí Univerzity Pardubice, kumulované v jedné lokaci a nesoucí prvky jednot ného

vizuálního stylu, díky své sevřenost i podporuje vyznění jednotného vizuálního stylu, který

není rušen corporate designem okolních institucí. jak by tomu jistě bylo, kdyby byla

jednot livá pracov i ště univerzity rozmístěna po celém městě.

Z vlastní zkušenosti víme, že pokud jsme vystaveni velkému množství nekoherentních

komerčních vizuálních sdě len í , objevuje se u nás jakási slepo/a, kdy daná sdělen í přestáváme

vědomě registrovar".

6.3 Zavádění jednotného vizuálního stylu jako dlouhodobý

proces

Kancléřka Univerzity Pardubice vosobním rozhovoru urči la za nejzrádněj ší a lehce

podceněné faktory celého procesu zavádění jednotného vizuálního stylu jeho dlouhodobost

a velké osobní nasazení, které pro jeho správnou implementaci nutné.

Nutno podotknout, že autorka jednotného vizuálního stylu, Kristina Fišerová, v procesu

implementace dále nevystupovala, a to z d ů vodu své zaneprázdněnost i a práce na dalších

projektech.

Ing. Wágnerová, která má dodnes rozhodující slovo při aplikaci jednotného vizuálního stylu

do nových oblastí života univerzity, popisovala časté neshody a váhání nad vhodností nových

prvk ů jednotného vizuálního stylu, které nejsou popsány v Manuálu. Uvádí však, že grafici

zaměstnávan í Univerzitou Pardubice, si manuál jednotného vizuálního stylu natolik osvoji li,

že aplikace jeho základních prvků už nezpů sobuj e takové problémy jako dří ve .

Za tři roky fungování jednotného vizuálního stylu zasáhlo nové logo do více oblastí č i nnost i

univerzity, než se dalo předpokládat. Pracovníci grafického oddě l ení byli často postaveni před

23 Úvahy o neomezených účin cích nástrojů marketingové komunikace jsou dávno minulosti. Do teorie marketingu,
jak dokládá i Armstrong a Kotler ve své knize Marketing: an Introduction, se vžily pojmy jako jsou cultural
pollution, com merce noise odkazujic! na přemiru komerčních sdělen i zasahujicí každodenní život. Do pojmosloví
on-line marketingu se zažil pojem banner blindness, který odkazuje na to, že reakce na bannerové inzeráty se
nyní v průměru po/lYbuje kolem 15 % (Frey 2005:34). Zdá se tedy, že lidé často komerční sděleni ignoruji.
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Úspěšnost zaváděn i jednotného vizuáln lho stylu Univerzity Pardub ice

úkol navrhn out nové formáty, které vyžadovaly i nvenčn í přístup s nutnost í respektovat

nařízení daných Manuálem jednotného grafického stylu.

Manu ál jednotného vizuálního stylu je tedy jcn jakýmsi východiskem. který ve spojení

s estetickým c ítěním grafi ků určuj e výslednou vizuální komunikaci Univerzity Pardubice.

6.3. 1 Rozpoznané nesnáze p ři aplikaci jednotného vizuálního stylu

P ři procesu aplikace jednotného vizuálního stylu byly odhaleny některé nedostatky.

V ideálním případě by tento stav m ěl být vyloučen peč li vým rozpracováním prvků jednotného

vizuálního stylu a následného manuálu, ale bylo by více než optimistické počítat s tím, že

žádné komplikace nevyskytnou. Manuál jednotného vizuálního stylu je příručka vydávaná od

sto /u, která nemůže postihnout všechny potřeby vizuální komunikace instituce, které se

vyskytnou.

Potíže působí užití logotypu v exteriéru. Přenesení proporcí logotypu daných manuálem

jednotného vizuálního stylu v označen í ex ter i é r ů vytváří nesoum ěrn ý obraz velkého loga

proporčně nesouznícím s textovou částí. Při pohledu z dálky je tak logo nadbytečně velké,

avša k text stále nesnadno čite l ný .

Obtíže se projevily také při aplikaci logotypu s odříznutou kruhovou úsečí , kter á má být

hranou umíst ěna na okraj svého nosiče . Technické vybavení, se kter ým dnes operují

dodavatelé reklamních předm ět ů , však nedokáže zaj istit, aby se tato hrana dotýkala například

švu trička nebo spáru igelitové tašky.

6.4 Srovnání zvoleného loga s logy institucí veřejné správy

v pardubickém regionu

Vzdělávací instituce, jakou je i univerzita, jsou oproti komerčním organizacím pevněji

svázány s j ej ich příslušností k regionu, ve kterém p ů sob í.

.Jedním z předm ětů kritiky nového logotypu Univerzity Pardubice bylo jeho odchýlení od

původn í vizuální komunikace motivované heraldickým znakem města Pardubice. Mnozí

považovali za podmínku úspěšně proveden ého logotypu jeho přímou návaznost na místo

působení univerzity, které je v přij atém jednotném vizuálním stylu představováno pouze

užitím charakteristické barvy.
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Univerzita Pardubice je zá roveň jedinou veřej nou institucí univerzitního typu v Pardubickém

kraji .

Z tohoto důvodu se nyní v krátkosti zaměřme na loga a logotypy24 Pardubického kraje

a města Pardubice a zvažme jejich souč i nnost s logotypem Univerzity Pardubice.

.l ak bude popsáno níže, je zřej mé, že vlna nevole neprovázela pouze přijetí nového loga

Univerzitou Pardubice, ale se stejnými potížemi se setkaly i zm íněné instituce veřej né správy.

6.4.1 Logotyp Pardubického kraje

V logotypu Pardubického kraj e, užívaného od roku 2003, je spodobně n glóbus, převzatý ze

znaku Pardubického kraje, který symbolizuje otevřenost kraje světu, a silueta hradu Kunětická

hory, dominanty Pardubic. Právě zmíněné ztvárnění Kunětické hory vyvolalo veřej nou

diskusi. Věž hradu totiž není na logotypu umístěna vpravo, jak by tomu mělo být. ale vpravo,

tedy z pohledu, jakým je hrad vidět z Hradce Králové, tradičního rivala Pardubic.

Charakteristickými barvami jsou modrá, která symbolizuje množství řek a vodních ploch.

které jso u v kraji25
, a zlatá, resp. žlutá.

Z předchozího popisu je zřej mé, že loga Pardubického kraje a Univerzity Pardubice

nevykazuj í žádnou souvislost.

6.4.2 Logotyp města Pardubice

Logotyp města Pardubice je užívaný od roku 2005 a drží se tradičních barev města, tedy

červené a bílé. Jeho grafic ké zpracování odkazuje na siln i čni n ávěstni tabuli s nápisem

PARDUBiCE vysázeným z autorského písma Arnošt", Logotyp města s logotypem univerzity

nekoresponduje pouze v užití obdobných barevných kombinací, ale je jejich vznik je propojen

úžeji . Jak uvedla kanc1éřka UPa v osobním rozhovoru, zástupci města Pardubice

s povolanými pracovníky univerzity přij etí jednotného vizuálního stylu konzultovali. Město,

24 Logo a logotyp v případě města i kraje odlišme od znaku obou institucí, které jsou používány ve formálnim
styku. Pardubický kraj užívá logotyp pro prezen tačn í tiskoviny a dal šl materiály, pro které je znak kraje příli š

oficiálni , město Pardubice užívá své logo pro komunikaci městského úřadu .

25 Symboly kraje [online). Pardubice: Pardubický kraj, 2004 [citováno 12-5-2007). Dostupné z 'NINW
<http://www .pardubickykraj .czIindex.asp?thema=2670&itmID=27644&chapter=1176>

210 Představujem e nový znak města [online). Pardubice: Pardubický kraj, 2004 [citováno 12-5-2007]. Dostupné
z WWW <http://VNIW.mesto-pardubice.czlspravamesta/zpravodaj/rz05/c6-2005/novy_znak_mesta.htm
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které záměr na zavedení jednotného vizuálního stylu zveřej ni lo dříve. avšak jeho přij etí se

zdrželo, odradilo univerzitu od záměru uspořádat veřej nou soutěž a doporuči l o jí na zák ladě

referencí Vysokou školu umělecko-průmys l ovou jako vhodného zpracovatele. Také proto je

autorem logotypu města Pardubice student VŠUP Jan Ko l ář.

S tej ně j ako logotyp Univerzity Pardubice se ani logotyp m ě sta nesetkal jen s pozitivními

ohlasy. Citujme z časopisu Týden: Zato Pardubický kraj se ve svém logu "odvázal". "To je

cestovní kancelář? Nebo to má znamenat, že Pardubice hýbou s v ě tem, " zní hodnocení na

adresu značky, která umi sťuj e východočeské město přímo na severní pól.27

Výsledná podoba logotypu města Pardubice a logotypu univerzity jsou tedy provázány nejen

prostředni ctvím zvolených barev, ale také díky vzájemné spolupráci.

6.5 Srovnání s logy ostatních vysokoškolských institucí

Mezi logy a logotypy českých vysokých veřej ných škol patří logo Univerzity Pardubice mezi

nemnoho z těch, které se odchýlili od symbolů české státnosti, symbo l ů regionu, do n ě hož

náleží, a od tradičního zobrazování moti vů spjatých s vysokou školou.

Univerzita Pardubice však není první vysokou školou, která se rozhodla uplatnit ve své

komunikac i prvky jednotného vizuálního stylu. První vysokou školou, která uplatňuj e

jednotný vizuální styl, byla poměrně očekávaně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně .

O akademický rok dříve zavedla jednotný vizuální styl také Vysoká škola chemicko

technologická v Praze, která užívá i stejné charakteristické barvy. Nové lehce upravené

vizuální podoby se dočkala také Masarykova univerzita v Brně .

Kancl éřka předpok ládá, že následovat budou i další vysoké školy, avšak poukazuje na nutnost

všeobecné vůle k obměně vizuální komunikace, která se v případě univerzit s dlouhou historií

a složitou organizační strukturou, jakou je napřík lad Univerzita Karlova v Praze, nedá

očekávat v nejbližších letech.

27 Vitvarová-Vránková, K. Ta naše loga česká. Týden. 13. 3. 2006, roč . 06, Č. 11, str.ss.
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7 Závěr

Bakal ářská práce na příkl adu Univerzity Pardubice dokládá význam koncepce jednotné

vizuální komunikace nejen pro obchodní spo lečnosti, ale také pro vzdělávací instituce

vysokoškolského typu. Tento trend není nikterak nový a výj i mečný. Manuál jednotného

vizuálního stylu zařazuj í společnost i mezi své základní dokumenty bez rozdílu jeji ch

zaměření, velikosti, oboru, ve kterém se uchází o přízeň veřej nost i , i ročních obratech. Právě

z tohoto d ůvodu byl v textu zm íněn manuál Junáku, jakožto ryze zájmové organizace. Péče o

jed notný vizuální styl tedy instituci pomáhá nejen k vytvářen í pozitivního obrazu v očích

veřej nosti , ale také podporuje loajalitu vlastních zaměstnanců, č lenů a j iných spřízněných

osob.

V případě vysoké školy dvojnásobně platí, že není dů l eži té jen to, co je na povrchu, ale

především to, co je uvnitř. Univerzita s umně propracovaným vizuálním stylem by těžko

sháněla zájemce o studium, kdyby nemohla zajistit kvalitní pedagogický personál a prostřed í

vhodné pro studium. Jednotná vizuální komunikace není všemocná, je jen jedním

z prostředků, jak rychle a jasně vyj ádři t poselství společnost i.

V závěru se práce pokouší o krátké zhodnocení, do jaké míry proběhla implementace

jednotného vizuálního stylu do života Univerzity Pardubice úspěšně a nakolik lze

aplikovanou podobu vizuální komunikace považovat za vhodně zvolenou. Na zákl adě

analytické část i a porovnání jednotného vizuálního stylu s kritérii uváděným i v literatuře lze

proces považovat za úspěšný . Tento stav není samozřejmost í. Univerzita Pardubice si v roce

2003, kdy se j asněji zača l y rodit obrysy myšlenky na zavedení jednotného vizuálního stylu,

před sebe postavila značně obtížný úkol. Bojovala jak s absencí vlastních zkušeností s tvorbou

jednotného vizuálního stylu, tak i s nevolí fakult a dalších institucí, které se nerady vzdávaly

své komunikace, která byla do té doby značně autonomní.

Univerzita si jako svůj hlavní záměr kladla snahu odlišit se pomocí jednotného vizuálního

stylu od ostatních vysokých škol. Zároveň se snažila o to, aby byla vnímána jako mladistvá,

moderní a otevřená organizace, která svým významem zdaleka přesahuj e hranice regionu, do

něhož náleží. Poměříme- Ii tímto pohledem základní prvky jednotného vizuálního stylu UPa,

nezbývá nám než univerzi tě poblahopřát k naplněn í tohoto záměru .
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8 English Summary

Implementation of Corporate Design of University of Pardubice in

academnic year 2004/05

The bachelor thesis is focused on the implementation of Corporate Design in the everyday Iife

of Univers ity of Pardubice, one 01' thc 26 public college institutions in the Czech Republic.

This thesis points out the importance ol' Corporate Design ol' noncommercial corporation as

well as for the commercial one.

The thesis is composed oftwo parts.

The first, intent on historical and theoretical framework, describes basic tenn s and integrates

them into the appropriate structure. This section crnphasizes the difTerences both in the usage

ol' terms and interpretation ol' their superiority or inferiority (above all motivated by distinct

translation from English and approaches to thc wholc subject). The following chapter, using

the example ol' University ol' Pardubice, resports on the process ol' the implemcntation ol'

Corporate Design (announcement ol' a competition, elements which had to be take into

account ctc.) and prcsents final outcomcs, i. c. logotypes, characteristic colour pallets and

typefaces, and their application. There is defi ned a Corporate Design Manuál, a guideline ol'

implementation ol' Corporate Design, and its vital task in the implementation of Corporatc

Design to all levels of the university in order to preserve a continuity of visual

communication.

The second part 01' the thesis, intent on analytical a creative approach, evaluatcs thc success ol'

implementation ol' Corporate Design. II confronts theoretical premises with the real examplc

ol' Corpora te Design ol' University of Pardubice.
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