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10 Název kapitoly

1 Úvod

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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1 Úvod

1.1
Univerzita

V roce 1995 byla Vysoká škola zemědělská v Brně přejmenována
na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila
k odkazu G. J. Mendela, objevitele základů genetiky.
Od roku 2010 byl pak název změněn na Mendelova univerzita v Brně
a byla zavedena oficiální zkratka univerzity MENDELU.
Značka univerzity, fakult a organizačních součástí se skládá
z typografického řešení názvu doplněného o symbol čtyř teček evokující
hrachy odkazující na Mendelovy pokusy s křížením rostlin.
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1 Úvod

1.2
Jak pracovat s grafickým
manuálem

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace
na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image
moderní organizace a zvyšuje povědomí o jeho existenci a charakteru.
Jednotný vizuální styl Mendelovy univerzity v Brně, jejích fakult
a organizačních součástí tvoří značka, barvy, písmo a prvky vizuálního
stylu představené v tomto grafickém manuálu.
Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů pro vytváření
fungujícího a jednotného vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních
grafických výstupů. Určuje parametry správného užívání značky, postupy
pro aplikaci jednotlivých prvků a realizaci komunikačních, merkantilních
a dalších materiálů.
Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu.
Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se
typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální
možné míře dodržovat postupy předepsané a doporučené.
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10 Název kapitoly

2 Značka

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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2 Značka

2.1
Názvy instituce

Mendelova univerzita v Brně
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Agronomická fakulta
AGRONOMICKÁ FAKULTA
Lesnická a dřevařská fakulta
LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Provozně ekonomická fakulta
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
Zahradnická fakulta

Název univerzity je Mendelova univerzita
v Brně, je možné rovněž používat oficiální
zkratku MENDELU. Univerzitu tvoří pět fakult
a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická
fakulta (AF), Lesnická a dřevařská fakulta
(LDF), Provozně ekonomická fakulta (PEF),
Zahradnická fakulta (ZF), Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)
a Institut celoživotního vzdělávání (ICV).
Celé názvy univerzity a fakult se vždy píšou
minuskami (malými písmeny), zkratky potom
vždy verzálkami (velkými písmeny).
Oficiální zkratka MENDELU je vždy psána
kapitálkami.

ZAHRADNICKÁ FAKULTA
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
Institut celoživotního vzdělávání
INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MENDELU
Mendelu

Stejný princip je platný pro všechna označování dalších organizačních součástí.

Manuál značky a vizuálního stylu MENDELU

7

A

1

B

2 Značka

2.2
Barevné provedení značek
univerzity
Značka univerzity se skládá z typografického
řešení názvu univerzity doplněného o symbol
čtyř teček evokující hrachy odkazující na
Mendelovy pokusy s křížením rostlin.
Vzájemný poměr velikostí a umístění všech
prvků je definován v kapitole 2.9 Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku a její oficiální
zkratku v základním barevném provedení.

2

Pro značku jsou použity základní barvy
univerzity – zelená (Pantone 376) pro grafický
symbol čtyř teček, a černá (Pantone Process
Black) pro typografický název na bílé podkladové ploše (A). Na černé podkladové ploše (B)
je název bíle. Značka je vysázena základním
písmem univerzity Pepi. Obdobně je řešena
i oficiální zkratka MENDELU (2) a favicon (3).
Základní barevné provedení značky univerzity (1) se používá zejména v rámci oficiální
komunikace (hlavičkové papíry, e-mailový
podpis, univerzitní diplomy apod.).
Oficiální zkratku MENDELU (2) je možné používat pro méně formální aplikace (propagační
předměty, webové stránky, bannery apod.).

3

Favicon (3) je pak primárně určen jako ikona
webových stránek pro desktop i mobily, slouží
i jako profilový obrázek na sociálních sítích
(Instagram, Facebook) a všude tam, kde z prostorového hlediska není možné použít zkratku
MENDELU (připínací odznáček apod.) nebo je
jeho použití žádoucí (propagační tašky apod.).
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A

1

Pozadí 0–49 %

B

Pozadí 50–100 %

2 Značka

2.3
Černobílé provedení
značek univerzity
V černobílém tisku nebo v případech, kdy
není z technických důvodů možné reprodukovat značku univerzity barevně, se používá
černobílé provedení značky. Rozlišují se dva
typy – černobílé pozitivní provedení značky (A)
a černobílé negativní provedení značky (B).

2

Na rozdíl od základní značky univerzity (1)
a oficiální zkratky MENDELU (2) není v černobílém provedení možné použití faviconu (3).
Černobílé provední faviconu je možné pouze
v případě, kdy není možné použít barevný
tisk v rámci reklamních předmětů.
Pravidla aplikace černobílého provedení
značky na různě syté podkladové plochy jsou
přesně definována v kapitole Značka univer
zity na podkladových plochách.

3
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A

B

C

2 Značka

2.4
Barevné provedení značek
fakult a vysokoškolského
ústavu
Fakulty a vysokoškolský ústav mají rovněž své
značky, které vycházejí ze značky Mendelovy
univerzity v Brně. Pro grafický symbol čtyř
kuliček je však použita barva dané fakulty
či vysokoškolského ústavu, typografický název
je vysázen základním písmem univerzity Pepi.
Základní barevná provedení značek fakult
a vysokoškolského ústavu (A) se používají
zejména v rámci oficiální komunikace (hlavičkové papíry, e-mailový podpis, univerzitní
diplomy apod.).
Oficiální zkratky fakult a vysokoškolského
ústavu (B) je možné používat pro méně
formální aplikace (propagační předměty,
webové stránky, bannery apod.).
Favicon (C) je pak primárně určen jako ikona
webových stránek pro desktop i mobily, slouží
i jako profilový obrázek na sociálních sítích
(Instagram, Facebook) a všude tam, kde z prostorového hlediska není možné použít zkratku
fakulty či vysokoškolského ústavu (připínací
odznáček apod.) nebo je jeho použití žádoucí
(propagační tašky apod.).
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A

B

C

2 Značka

2.5
Barevné provedení značek
fakult a vysokoškolského
ústavu – negativ
V barevném negativním provedení jsou
základní značky fakult a vysokoškolského
ústavu (A) vyvedeny v základní barvě dané
fakulty nebo ústavu, pouze text MENDELU je
vyveden v bílé barvě. Obdobně jsou řešeny
i zkratky fakult a vysokoškolského ústavu (B).
V případě faviconu (C) je tečka vyvedena
v základní barvě fakulty nebo ústavu, písmeno M je vyvedeno bílou barvou.
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A

Pozadí 0–49 %

B

Pozadí 50–100 %

2 Značka

2.6
Černobílé provedení
značek fakult
a vysokoškolského ústavu
V černobílém tisku nebo v případech, kdy
není z technických důvodů možné reprodukovat značku fakulty či vysokoškolského ústavu
barevně, se používá černobílé provedení
značky. Rozlišují se dva typy – černobílé
pozitivní provedení značky (A) a černobílé
negativní provedení značky (B).
Pravidla aplikace černobílého provedení
značky na různě syté podkladové plochy
jsou přesně definována v kapitole 2.8 Značky
fakult na podkladové ploše.
Toto platí pro všechny varianty značek fakult
či vysokoškolského ústavu.
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A

B

C

2 Značka

2.7
Značka univerzity
na podkladové ploše

D

E

F

Na této straně jsou příklady správného
a nesprávného užití značky univerzity na
podkladových plochách různé barevnosti
a sytosti. Je důležité dbát na zachování
kontrastu a čitelnosti značky na pozadí.
Obrázky A–F zobrazují správné užití značky univerzity na jednobarevné podkladové
ploše. Dle barvy podkladové plochy je možné
použít základní barevnou verzi značky (A, D),
negativní provedení značky (B, E) i barevné
negativní provedení značky (C, F).

G

H

I

Při použití na podkladové fotografii rozhoduje
čitelnost značky. Obdobně jako na jednobarevné podkladové ploše je možné použití
základní barevné verze značky (G), negativní
provedení značky (H) i negativní provedení
značky (H, I) v základní bílé a černé barvě.
Na obrázcích J–L je vyobrazeno nesprávné
použití značky.
Toto platí pro všechny varianty značek
univerzity.

J

K

L

Manuál značky a vizuálního stylu MENDELU

13

A

B

MENDELU
Agronomická
fakulta

D

MENDELU
Agronomická
fakulta

E

MENDELU
Institut

G

2 Značka

C

MENDELU
Agronomická
fakulta

F

MENDELU
Institut

H

MENDELU
Institut

2.8
Značky fakult
a vysokoškolského ústavu
na podkladové ploše
Na této straně jsou příklady správného
a nesprávného užití značky fakult či vysokoškolského ústavu na podkladových plochách
různé barevnosti a sytosti. Je důležité dbát na
zachování kontrastu a čitelnosti značky na
pozadí.
Obrázky A–F zobrazují správné užití značky
fakult a vysokoškolského ústavu na jednobarevné podkladové ploše. Dle barvy podkladové plochy je možné použít základní barevnou
verzi značky (A, D), negativní provedení
značky (B, E) i barevné negativní provedení
značky (C, F).

I

MENDELU
Lesnická

MENDELU
Lesnická

MENDELU
Lesnická

fakulta

fakulta

fakulta

Při použití na podkladové fotografii rozhoduje
čitelnost značky. Obdobně jako na jednobarevné podkladové ploše je možné použití
základní barevné verze značky (G), negativní
provedení značky v bílé základní barvě (H)
i negativní provedení značky v základní černé
barvě (I).
Na obrázcích J–L je vyobrazeno nesprávné
použití značky.

J

K

MENDELU
Zahradnická
fakulta

Toto platí pro všechny varianty značek fakult
a vysokoškolského ústavu.

L

MENDELU
ekonomická
fakulta

MENDELU
Lesnická
fakulta
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2 Značka

2.9
Rozkres značek

Pomocí rozkresu je přesně definován tvar
značky, rozmístění jednotlivých elementů,
jejich poměry a velikosti.
Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti
aplikace, není určen ke konstrukci značky.
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2 Značka

2.10
Ochranné zóny značek

Ochranná zóna značky vymezuje velikost
prostoru kolem značky, do kterého nesmí být
umístěny žádné jiné grafické nebo typografické prvky. Jedná se o nejmenší možnou vzdálenost od dalších prvků, značek, partnerů,
motivů, případně vzdálenost od okraje plochy,
na kterou je značka aplikována.
Dodržování ochranné zóny je nezbytné
pro rozpoznatelnost značky a její čitelnost.
V případě základní značky univerzity, značek
fakult a organizačních součástí je ochranná
zóna tvořena výškou jedné tečky grafického
symbolu.
V případě oficiální zkratky MENDELU je
ochranná zóna tvořena dvojnásobkem výšky
tečky grafického symbolu.
Ochranná zóna faviconu je tvořena výškou
jedné tečky grafického symbolu.
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2 Značka

120 %
24 mm

120 %
24 mm

Prezentační desky
formáty A4+

100 %
20 mm

100 %
20 mm

Hlavičkové papíry,
obálky, publikace,
tiskoviny
formáty A4

80 %
16 mm

80 %
16 mm

Letáky DL
formáty A5+

50 %
10 mm

50 %
10 mm

Vizitky
formáty A7–A6

2.11
Rozměrové řady

Rozměrová řada napomáhá k systémovému
užívání značky. Jedná se o spektrum doporučených velikostí značky, které by měly být
prioritně použity při konkrétních aplikacích
značky.
100% velikost základní značky univerzity,
fakult a vysokoškolského ústavu představuje
optimální rozměr pro užití značky na hlavičkový papír, publikace a tiskoviny formátu A4.
Větší velikosti značky (120 %) se aplikují na
prezentační desky a další materiály formátu
většího než A4. 80% velikost je určena pro
letáky DL a materiály formátu A5+ a 50% velikost pro vizitky a materiály formátu A7–A6.

100 %
14 mm
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A

40 %
8 mm

B

40 %
5,6 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

40 %
8 mm

C

40 % – 2,6 mm

2 Značka

2.12
Minimální velikosti značek

40 % – 2,6 mm

40 % – 2,6 mm

Minimální velikost značky je nejmenší možný
rozměr, který zaručuje její dobrou čitelnost
a technologické zpracování. Používat značku
v menších velikostech není vhodné, protože
tak může být zhoršena její čitelnost a grafické
vyznění.
Použití značek v menších velikostech než je
40% základní velikosti je zakázané.

40 % – 2,6 mm

40 % – 2,6 mm

40 % – 2,6 mm

40 % – 2,6 mm
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2 Značka

2.13
Zakázané tvarové
a barevné varianty
značek
Povolené podoby značky univerzity, fakult
a jejích organizačních součástí jsou definovány v tomto manuálu. Jakékoliv další úpravy
celku i jednotlivých částí jsou nepřípustné.

MENDELU

Zejména není dovoleno deformovat značku,
měnit typografii značky, měnit vykreslení
značky a měnit barvu značky.
Zakázané varianty značky uvedené na této
straně nevyčerpávají všechny možnosti
nesprávného použití. Ilustrují pochybení proti
pravidlům typografie či narušení estetického
vnímání jednotného vizuálního stylu.
Toto platí pro všechny varianty značek.
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A

B

2 Značka

2.14
Jazykové mutace značky
univerzity
Značka univerzity má povolenu anglickou (A)
a latinskou mutaci (B), které jsou vyobrazeny
na této stránce. Jiné jazykové mutace povoleny nejsou.
Pro tyto varianty platí stejná pravidla užití
jako pro základní provedení značky (např.
ochranná zóna, barevnost, použití na podkladové ploše apod.).
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A

B

2 Značka

2.15
Jazykové mutace značek
fakult a vysokoškolského
ústavu
Značky fakult či vysokoškolského ústavu mají
povolenu anglickou (A) a latinskou mutaci (B),
které jsou vyobrazeny na této stránce. Jiné
jazykové mutace povoleny nejsou.
Pro tyto varianty platí stejná pravidla užití
jako pro základní provedení značek (např.
ochranná zóna, barevnost, použití na podkladové ploše apod.).
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A

2 Značka

2.16
Značky organizačních
součástí a speciální
značky univerzity
Mendelova univerzita v Brně používá systém
značek i pro své organizační součásti (A),
jejichž značka je odvozena od značky oficiální
zkratky univerzity a názvu organizační součásti. Oficiální zkratka MENDELU je vyvedena
verzálkami (velkými písmeny) v černé barvě,
název organizační součásti je pak vyveden
minuskami (malými písmeny) v základní zelené barvě univerzity, obojí základním písmem
Pepi. Grafický symbol čtyř teček je rovněž
v zelené základní barvě univerzity.
V černobílém tisku nebo v případech, kdy
není z technických důvodů možné reprodukovat značku barevně, se používá černobílé
provedení značky, které se řídí stejnými
pravidly jako v kapitole Černobílé provedení
značek univerzity.
Kromě značek organizačních součástí je povoleno použití tzv. speciálních značek (B), které
je však zakázáno konstruovat.

B
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10 Název kapitoly

3 Písmo

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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3 Písmo

Pepi

Malá písmena (minusky)

aábcčdďeéěfghií
jklmnňoópqrřsštť
uúůvwxyýzž

Řezy písma

Pepi Regular
Pepi Medium

Velká písmena (verzálky)

Pepi SemiBold

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍ
JKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤ
UÚŮVWXYÝZŽ

Pepi Bold

3.1
Základní písmo

Písmo je jedním ze základních prvků vizuálního stylu a způsob jeho používání je jedním
z předpokladů systematické jednotné vizuální
komunikace.
Základním písmem Mendelovy univerzity
v Brně je písmo Pepi v řezech Regular,
Medium, Semibold, Bold.
Tento font se používá v nadpisech a ve sloganech. Figuruje zejména na materiálech, které
jsou zpracovány grafikem, např. komunikační
a prezentační materiály, předem připravené
merkantilní tiskoviny, propagační předměty,
prostorové aplikace či bannery pro webové
stránky.
Toto písmo není volně k dispozici, jeho použití
závisí na zakoupené licenci a funguje pouze
na počítačích, kde je nainstalováno.

Číslice a znaky

0123456789
[(!?,@„“&%)]</+*#
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3 Písmo

A

Noto Serif
Řezy písma

Noto Serif Light
Noto Serif Regular
Noto Serif Medium
Noto Serif SemiBold

aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#

3.2
Doplňkové a alternativní
písmo
Doplňkové písmo pro jednotný vizuální styl
je písmo Noto Serif v řezech Light, Regular,
Medium a SemiBold, které se používá v materiálech zpracovaných grafikem – merkantilní
tiskoviny, elektronické prezentace, výroční
zpráva atd. Je určeno zejména pro delší sazbu
textu. Noto Serif je rodina volně šiřitelných
fontů všech písem zveřejňovaná od roku 2012
společností Google pod licencí Apache 2.0.
Alternativní písmo se uplatňuje všude tam,
kde není možné (ať už technicky, nebo licenčně) použít písmo základní a doplňkové. Jedná
se zejména o elektronickou komunikaci,
vyplňování formulářů a dopisních papírů atd.
Alternativním písmem je Arial v řezech
Regular a Bold.

B

Arial
Řezy písma

Arial Regular
Arial Bold

aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789[(!?,@„“&%)]</+*#
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3 Písmo
A

B

Velikost 8 b. / proklad 12 b. Experiatem aute et labor magnam
sequiatur amet liquam que reria voles eatia corrovid ea que vent,
conectem facea cus de ad magnis dolorundaest perchit, estius enit
officipis as millectio. Equo magnimod ut ped quam inus as dolum
alit apeliciendi cuptibus mi, illabore et, as aliqui ommolut latemol
uptasin velecabo. Eperibus eum il inimporem iliquibus ma que
essitatia veliqui ut latem fuga. Nem cuptatet rest repernatquid
quat. Em qui nihicto dendestistio qui bererspedis re pliquias qui
sust, ut lab im fugia atquae molendit et alit, volupti cusam quiae
nobitiur? Qui dolorest qui rerumenes unt quat prempore magnias
inistrum il eatissequi reritibusae ni to te vellautatem.

Velikost 8 b. / proklad auto (9,6 b.) Experiatem aute et labor mag
sequiatur amet liquam que reria voles eatia corrovid ea que vent,
conectem facea cus de ad magnis dolorundaest perchit, estius enit
officipis as millectio. Equo magnimod ut ped quam inus as dolum
alit apeliciendi cuptibus mi, illabore et, as aliqui ommolut latemol
uptasin velecabo. Eperibus eum il inimporem iliquibus ma que
essitatia veliqui ut latem fuga. Nem cuptatet rest repernatquid
quat. Em qui nihicto dendestistio qui bererspedis re pliquias qui
sust, ut lab im fugia atquae molendit et alit, volupti cusam quiae
nobitiur? Qui dolorest qui rerumenes unt quat prempore magnias
inistrum il eatissequi reritibusae ni to te vellautatem.

Velikost 10 b. / proklad 14 b. Experiatem aute et labor magnam sequiatur amet
liquam que reria voles eatia corrovid ea que vent, conectem facea cus de ad
magnis dolorundaest perchit, estius enit officipis as millectio. Equo magnimod
ut ped quam inus as dolum alit apeliciendi cuptibus mi, illabore et, as aliqui
ommolut latemol uptasin velecabo. Eperibus eum il inimporem iliquibus ma
que essitatia veliqui ut latem fuga. Nem cuptatet rest repernatquid quat. Em qui
nihicto dendestistio qui bererspedis re pliquias qui sust, ut lab im fugia atquae
molendit et alit, volupti cusam quiae nobitiur? Qui dolorest qui rerumenes unt
quate prempore magnias inistrum il eatissequi reritibusae ni to te vellautatem.

3.3
Sazba doplňkovým
písmem
Správná sazba usnadňuje čitelnost textu
a svědčí o profesionalitě instituce. Při sazbě
hrají důležitou roli nejen typografická
pravidla, ale také samotné písmo, jeho řez,
velikost, prostor mezi písmeny a mezi řádky.
V rámci sazby doplňkovým písmem je dopo
ručeno zachovávat minimální velikost prokladu (A), která činí alespoň 4 body rozdílu
mezi velikostí písma a velikostí prokladu
(např. u velikosti 8 b. je minimální doporučený proklad 12 b.).
Používání menšího prokladu (B) důrazně
nedoporučujeme.

Velikost 12 b. / proklad 16 b. Experiatem aute et labor magnam sequiatur amet
liquam que reria voles eatia corrovid ea que vent, conectem facea cus de ad magnis
dolorundaest perchit, estius enit officipis as millectio. Equo magnimod ut ped quam
inus as dolum alit apeliciendi cuptibus mi, illabore et, as aliqui ommolut latemol
uptasin velecabo. Eperibus eum il inimporem iliquibus ma que essitatia veliqui ut
latem fuga. Nem cuptatet rest repernatquid quat. Em qui nihicto dendestistio qui bererspedis re pliquias qui sust, ut lab im fugia atquae molendit et alit, volupti cusam
quiae nobitiur? Qui dolorest qui rerumenes unt quate prempore magnias inistrum
il eatissequi reritibusae ni to te vellautatem.
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3 Písmo
A

B

C

Comnis reiur? Andiorentiam into proone
a intut dolore volores isit odist, in nitaquam
arumex everia nonsece arciend ucipide
ndanimi, sequiatem la dolum etur sunt,
optaditi quam que pa conet magniet que
maiorma corepuda cone sitis atus, utatius
aperfer chilibus, temodipit, consequunti
coreptae. Maxim eum es ate dolor in repra
velmo coreat dolorrundem dolupti quam
ipsament omnim acerenimi, necto int pos
essum s debitat atiusam iumeni ditquassit
et aces pernatur, officia dolum nis etpelet
etur, conre quosam dolectur magnimusam
quas ea voluptatiarisit hic tem eum que
essunt qui ommodita sed quiandanis si
senimus, odis numquas impos debis volor
acerionsent v accus maximporem. Itam
ipsum et enem lantius.

Comnis reiur? Andiorentiam into proone a
intut dolore volores isit odist, in nitaquam
arumex everia nonsece arciend ucipide nanimi, sequiatem la dolum etur sunt, optaditi quam que pa conet magniet que maiorma corepuda cone sitis atus, utatius aperfer chilibus, temodipit, consequunti coreptae. Maxim eum es ate dolor in repra velmo
coreat dolorrundem dolupti quam ipsament
omnim acerenimi, necto int pos essum s
debitat atiusam iumeni ditquassit et aces
pernatur, officia dolum nis etpelet etur, conre quosam dolectur magnimusam quas ea
voluptatiarisit hic tem eum que essunt qui
ommodita sed quiandanis si senimus, odis
numquas impos debis volor acerionsent v
accus maximporem. Itam ipsum et enem
lantius.

Comnis reiur? Andiorentiam into proone
a intut dolore volores isit odist, in nitaquam
arumex everia nonsece arciend ucipide
ndanimi, sequiatem la dolum
etur sunt, optaditi quam
que pa conet magniet que
maiorma corepuda cone
sitis atus, utatius aperfer chilibus, temodipit,
consequunti coreptae.
Maxim eum es ate
dolor in repra velmo
coreat dolorrundem
dolupti quam ipsament
omnim acerenimi, necto
int pos essum s debitat atiusam
iumeni ditquassit et aces pernatur, officia
dolum nis etpelet etur, conre quosam do-

D

E

Comnis reiur? Andiorentiam into proone
a intut dolore volores isit odist, in nitaquam
arumex everia nonsece arciend ucipide
ndanimi, sequiatem la dolum etur sunt,
optaditi quam que pa conet magniet
que maior ma corepuda cone sitis atus,
utatius
aperfer
chilibus,
temodipit,
consequunti coreptae. Maxim eum es ate
dolor in repra velmo coreat dolorrundem
dolupti quam ipsament omnim acerenimi,
necto int pos essum s debitat atiusam iumeni
ditquassit et aces pernatur, officia dolum
nis etpelet etur, conre quosam dolectur
magnimusam quas ea voluptatiarisit hic
tem eum que essunt qui ommodita sed
quiandanis si senimus, odis numquas
impos debis volor acerionsent v accus
maximporem. Itam ipsum et enem lantius.

Comnis reiur? Andiorentiam int pro omnihi intut dolore volores isit odist, in nitaquam arumex everia nonsece arciend ucipide ndanimi, sequiatem la dolum etur sunt, optaditi quam
que pa conet magniet que maior ma corepuda cone sitis atus, utatius aperfer chilibus, temodipit, consequunti coreptae. Maxim eum es ate dolor in repra velmo coreat dolorrundem dolupti quam ipsament omnim acerenimi, necto int pos essum debitat atiusam iumeni
ditquassit et aces pernatur, officia dolum nis etpelet etur, conre quosam dolectur magnimusam quas ea voluptatiarisit hic tem eum que essunt qui ommodita sed quiandanis si senimus, odis numquas impos debis volor acerionsent accus maximporem. Itam ipsum et enem
lantius.Fugit la doluptata dolupta quatet ex es eaque susdam eos alibus que nis mos quist
modissi minvend itionseque officiet ex estinti onsenis vendam, ut dolora ad explaborem arum
a sende volum quunt, nam et vero explabo. Fictorum quo cullor modi que ressequi rem ra nos
eataest officiam resti atibus, essin eatur autenie ndiosae quo que velibus aut fuga.

3.4
Obecný princip sazby

V rámci správné sazby je vhodné texty zarovnávat na levý praporek (A). Vyhneme se tak
příliš velkým i malým mezerám mezi slovy
a následně tzv. řekám - pásům volného místa
v textu (D).
Do bloku je vhodné zarovnávat pouze v případě dostatečné šíře řádku tak, aby zmíněné
typografické nedostatky nebyly patrné (E).
Je třeba dodržovat typografická pravidla,
nenechávat jednopísmenná slova na konci
řádku, nedělit často slova, nenechávat dvoj
mezery (B). Písmo nikdy nedeformujeme,
neboť tím zhoršujeme čitelnost.
Nikdy nepoužíváme obtékání objektů, protože
se nevyhneme automatickému zvětšování
či zmenšování mezer mezi slovy, vzniku
typografických řek, jednoslovným znakům na
konci řádku ani příliš četnému dělení slov (C).

Faceation rature que laccume sus ate idem aut aut earum, soloreius eserum aci cum harchic
te ditium re earuntus. Lo elignis apid utempedi re ommodisquo occus millabo restiam, que et
aut fugit fugitis sum imusOne ped quam volupta tusaeces.
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10 Název kapitoly

4 Barevnost

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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Zelená MENDELU
PANTONE 376
CMYK: 53/0/85/0
RGB: 120/190/20
RAL: 6018

Doplňková barevnost
90–10 %

4 Barevnost

4.1
Základní a doplňkové
barvy univerzity
Barevnost je jedním ze základních atributů
vizuálního stylu. Barva značky napomáhá
zapamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci
aktivit souvisejících s univerzitou nebo
fakultou a dodává osobitý charakter značce
i celému vizuálnímu stylu.
Základní barvy univerzity jsou zastoupeny
ve značce samotné a rovněž provází celý její
vizuální styl.

Černá MENDELU
PANTONE Process Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL: 9005

Doplňková barevnost
90–10 %

Tato strana uvádí přesnou definici základních
barev: CMYK pro soutisk, RGB pro elektronické
zobrazení na monitoru, Pantone pro přímý
barevný tisk a RAL pro prostorové užití.
Základní barvy není možné používat v jiném
procentuálním odstínu.
Doplňkové barvy přinášejí do jednotného
vizuálního stylu větší variabilitu. Doplňková
barevnost se užívá v aplikacích, kde použití
základních barev není dostačující, je třeba
vyjádřit rozmanitost sortimentu či flexibilitu.
Doplňkové barvy univerzity tvoří odstíny
základních barev v rozmezí 90–10 % základní
barvy.
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AF
PANTONE 1245
CMYK: 6/35/100/18
RGB: 206/151/0
RAL: 1006

Doplňková barevnost
90–10 %

LDF
PANTONE 349
CMYK: 92/0/88/50
RGB: 10/80/40
RAL: 6002

Doplňková barevnost
90–10 %

ZF
PANTONE 174
CMYK: 0/82/84/44
RGB: 140/10/0
RAL: 3002

Doplňková barevnost
90–10 %

PEF
PANTONE 2945
CMYK: 100/60/0/0
RGB: 0/70/160
RAL: 5017

Doplňková barevnost
90–10 %

4 Barevnost

4.2
Základní a doplňkové
barvy fakult
a vysokoškolského ústavu
Barevnost je jedním ze základních atributů
vizuálního stylu. Barva značky napomáhá
zapamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci
aktivit souvisejících s univerzitou nebo
fakultou a dodává osobitý charakter značce
i celému vizuálnímu stylu.
Základní barvy fakult a vysokoškolského
ústavu jsou zastoupeny ve značkách samotných a rovněž provází celý její vizuální styl.
Doplňkové barvy přinášejí do jednotného
vizuálního stylu větší variabilitu. Doplňková
barevnost se užívá v aplikacích, kde použití
základních barev není dostačující, je třeba
vyjádřit rozmanitost sortimentu či flexibilitu.

ICV
PANTONE 7467
CMYK: 100/0/30/0
RGB: 0/170/180
RAL: 5018

Doplňková barevnost
90–10 %

Doplňkové barvy fakult a vysokoškolského
institutu tvoří odstíny základních barev v rozmezí 90–10 % základní barvy.

FRRMS
PANTONE 7648
CMYK: 22/100/0/16
RGB: 170/0/110
RAL: 4006

Doplňková barevnost
90–10 %

Tato strana uvádí přesnou definici základní
barvy: CMYK pro soutisk, RGB pro elektronické
zobrazení na monitoru, Pantone pro přímý
barevný tisk a RAL pro prostorové užití.
Základní barvy není možné používat v jiném
procentuálním odstínu.

Černá MENDELU
PANTONE Process Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL: 9005

Doplňková barevnost
90–10 %
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11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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5 Vizuální styl

5.1
Ukázky aplikací vizuálního
stylu univerzity

11. 1. 2019 v Brně

Vážený pane Nováku,
Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik
samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.
Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název
si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie
v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých
v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce
1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo
umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích
potížích s jeho přenesením do Brna.
Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické
rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993–1995
provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993
změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G. Mendela.
V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění
kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen Institut celoživotního vzdělávání; od roku
2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních
i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Prostor
pro text

Magnatecte odici totasped

Magnatecte odici totasped

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci. Noto Serif Regular 10 b./14 b.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci. Noto Serif Regular 10 b./14 b.

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

S přátelským pozdravem

Jméno Příjmení
funkce

Mendelova univerzita v Brně
Název ulice 123/4 / 613 00 Brno

IČO 123456789
DIČ CZ123456789

T +420 123 456 789
F +420 123 456 789

info@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tit. Jméno Příjmení
funkční zařazení
Název oddělení
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
jmeno.prijmeni@mendelu.cz

Název banneru
do dvou řádků

1/2

mendelu.cz

Trénink na Běh
s rektorkou
3. 3. − 9. 6. 2018

Podnadpis, upřesnění sdělení

Stránka vyobrazuje různé materiály a aplikace,
které demonstrují vizuální styl Mendelovy
univerzity v Brně. Vedle značky je pro jednotný vizuální styl zásadní dodržování barevnosti a typografie.
Mezi hlavní prvky jednotného vizuálního
stylu patří motiv hrachu – kruh a postranní
pruh, který se objevuje zejména na tištěných
publikacích a bannerech. Použití těchto prvků
je podrobněji popsáno v rámci kapitol jednotlivých aplikací.

• 3. 3. • 10. 3. • 17. 3. • 24. 3. • 31. 3.
• 7. 4. • 14. 4. • 21. 4. • 28. 4. • 5. 5.
• 12. 5. • 19. 5. • 26. 5. • 2. 6. • 9. 6.

Informace na www.behrektorky.mendelu.cz
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Umístění
textu

11. 1. 2019 v Brně

Vážený pane Nováku,
Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik
samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.
Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název
si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie
v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých
v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce
1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo
umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích
potížích s jeho přenesením do Brna.

Magnatecte odici totasped

Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické
rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993–1995
provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993
změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G. Mendela.
V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění
kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen Institut celoživotního vzdělávání; od roku
2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních
i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Prostor
pro text

Prostor pro text
na dva řádky

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur mos diaestium estint.
Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta
turerunt molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut
hillam bea sed ullant.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae
labo. Nam, audaest ianditibus. Tatur santo cum
int quis magnatecte odici totasped ut alitinu
llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus rem nam,
occulpa ruptaturior seque same voluptatem.
Ut as delest desequodi blabore cor remque sa qui
dis nam dioribusam dunt abore es moseum illantiorum quianis eriora. Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat.

Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur
mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant. It
esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat.
llignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore
mi, cus. Itatemo luptamus rem nam, gnisciis eum
reptatm enihicia occulpa ruptaturior seque same
voluptatem. Ut as delest desequodi blabore cor
remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore
es mos eum illantiorum quianis eriora plibearci.
Noto Serif Regular 10 b./14 b.

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).
icv.mendelu.cz

frrms.mendelu.cz

af.mendelu.cz

S přátelským pozdravem

Jméno Příjmení
funkce

zf.mendelu.cz
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Název ulice 123/4 / 613 00 Brno

IČO 123456789
DIČ CZ123456789

T +420 123 456 789
F +420 123 456 789

info@mendelu.cz
www.mendelu.cz

1/2

Název banneru
do dvou řádků
Podnadpis,
upřesnění sdělení

Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Název ulice 123/45, 613 00 Brno

Tit. Jméno Příjmení
funkční zařazení
Název oddělení
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
jmeno.prijmeni@mendelu.cz

10.−12. října
2018

af.mendelu.cz

5 Vizuální styl

5.2
Ukázky aplikací
vizuálního stylu fakult
a vysokoškolského ústavu
Stránka vyobrazuje různé materiály a aplikace,
které demonstrují vizuální styl fakult a vysokoškolského ústavu Mendelovy univerzity v Brně.
Vedle značky a typografie je pro jednotný
vizuální styl zásadní dodržování unikátní barevnosti fakulty, která je hlavním rozlišovacím
prvkem jednotlivých fakult.
Mezi hlavní prvky jednotného vizuálního stylu
patří motiv hrachu – kruh a postranní pruh,
který se objevuje zejména na tištěných publikacích a bannerech. Použití těchto prvků je
podrobněji popsáno v rámci kapitol jednotlivých aplikací.

Prostor
pro text
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D
F

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

5.3
Princip tvorby layoutu

Základními prvky při tvorbě layoutu jsou
kruh, postranní pruh, barevnost a písmo.

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

vzdálenost kruhu
od okraje formátu

G

Prostor pro text
na dva řádky

Titulky jsou vysázeny základním písmem,
vždy minuskami a zarovnány vždy doleva.

10 mm

Kruhový motiv (E) může být tvořen výplní hlavní nebo doplňkové barvy, fotografií, rastrem
v základní nebo doplňkové barevnosti, případně kruhem bez výplně. Je nutné dodržovat
pravidla stanovené v kapitole 4 Barevnost.

A3
7 mm
Prostor pro
text do více
řádků

Prostor pro
text do více
řádků

Prostor pro
text do více
řádků

Prostor pro
text do více
řádků

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

5 mm

DL

Pozadí může být tvořeno bílou barvou (A),
základní barvou (B), kombinací základní barvy
a jejího odstínu (C) nebo přechodem základní
barvy ze 100% barevnosti do 10% barevnosti (D).

Vzdálenost kruhu od tří přilehlých stran
je vždy stejná (F).

A4

Šířka postranního pruhu (G) se řídí velikostí
formátu a to následovně: 5 mm pro formáty
DL a A5, 7 mm pro formát A4 a 10 mm pro
formát A3. Postranní pruh je vždy umisťován

A5

na levou stranu.

E

H

Při použití motivu kružnice (H) doporučujeme
tloušťku 1 b. pro formáty DL, A5 a A4, pro
formát A3 1,4 b. Pro všechny větší formáty
se držíme poměrového zvětšení.

kružnice 1,4 b.

kružnice 1 b.

A3
DL

A5

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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D

5.4
Princip práce
s grafickými prvky
Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

Strana vyobrazuje možné příklady principu
práce s grafickými prvky v rámci různých
formátů a podkladových ploch.
Práce s grafickými prvky na bílé podkladové
ploše (A), na podkladové ploše v základní
barvě (B), v kombinaci základní a doplňkové
barvy (C) a na podkladové ploše tvořené
přechodem základní barvy ze 100%
barevnosti do 10% barevnosti (D).

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

mendelu.cz

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

V případě výškových formátů je kruh
umisťován na střed do horní části, pod ním
je umístěn text zarovnaný na levý praporek.
Značka je umisťována do pravého dolního
rohu, doména pak do rohu levého.

Prostor pro text
na dva řádky

Šířkový formát typu banner je tvořen kruhem
umístěným na střed výšky do levé části,
vpravo od něj se umisťuje text zarovnaný
doleva k hornímu okraji kruhu. V pravém
dolním rohu je umístěna značka.
Na středu čtvercového formátu je umístěn
kruh, do kterého zasahuje text zarovnaný
doleva. Značka je umisťována do pravého
dolního rohu, doména pak do rohu levého.

Prostor pro
text do více
řádků

mendelu.cz

Prostor pro
text do více
řádků

mendelu.cz

Prostor pro
text do více
řádků

mendelu.cz

Prostor pro
text do více
řádků

mendelu.cz

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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5.5
Fotobanka – Univerzita,
lidé, výzkum a studium
Pro jednotný vizuální styl je zásadní i styl
a výběr fotografií. Vedle vizuálního stylu fotografie je důležité dbát i na obsahové sdělení
záběrů, které by vždy mělo korespondovat
s předmětem sdělení. V zásadě se používá
vždy aktuální vyobrazení, které reflektuje
současné trendy ve fotografii. Při výběru
fotografie je rovněž vhodné zohlednit případné oříznutí do kruhu. Stránka vyobrazuje
příklady fotografií s tématikou univerzita, lidé,
výzkum a studium.
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5.6
Fotobanka – Příroda,
krajina, zvířata
Pro jednotný vizuální styl je zásadní i styl
a výběr fotografií. Vedle vizuálního stylu
fotografie je důležité dbát i na obsahové
sdělení záběrů, které by vždy mělo korespondovat s předmětem sdělení. V zásadě
se používá vždy aktuální vyobrazení, které
reflektuje současné trendy ve fotografii. Při
výběru fotografie je rovněž vhodné zohlednit
případné oříznutí do kruhu. Stránka vyobrazuje příklady fotografií s tématikou příroda,
krajina a zvířata.
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10 Název kapitoly

6 Merkantilní
tiskoviny

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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6 Merkantilní tiskoviny

6.1
Hlavičkový papír

A

20
20

Univerzita, jednotlivé fakulty i organizační
součásti mají své vlastní hlavičkové papíry.
Východiskem je nepředtištěný bílý papír
formátu A4. Používá se šablona MS Word,
ve které je definováno záhlaví, text a zápatí.

40

11. 1. 2019 v Brně

11. 1. 2019 v Brně

Vážený pane Nováku,

Vážený pane Nováku,

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik
samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik
samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název
si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie
v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých
v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. V
Ve školním roce
1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo
umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích
potížích s jeho přenesením do Brna.

V záhlaví hlavičkového papíru je umístěna
značka v základním barevném provedení
ve 100% velikosti.

Druhá nebo další strana

35

Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické
rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993–1995
provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993
změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G. Mendela.

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České
republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě,
které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik
samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.
Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název
si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie
v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých
v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce
1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo
umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích
potížích s jeho přenesením do Brna.

V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění
kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen Institut celoživotního vzdělávání; od roku
2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních
i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Poválečná finanční krize a snahy přeložit školu na Slovensko ohrožovaly v letech 1920–1924 její existenci.
V roce 1923 byl škole přidělen pro lesnický odbor Školní lesní statek v Adamově. O dvě léta později získala pro
potřebu hospodářského odboru Školní zemědělský statek v Žabčicích. Důsledky velké hospodářské krize vedly
v letech 1930–1931 k pokusům o její zrušení. Zásadním zlomem v životě školy se stal 17. listopad 1939, když
byla, stejně jako ostatní české vysoké školy, nacistickými okupanty uzavřena a postavena pod německou
komisařskou správu. Výuka se nekonala a posléze bylo otevřeno sedmnáct ústavů pro aplikovaný výzkum.

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické
rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993–1995
provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993
změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G. Mendela. Od roku 1998 byl
zahájen proces zavádění Evropského kreditního systému na všechny studijní programy univerzity.

S přátelským pozdravem

V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění
kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen Institut celoživotního vzdělávání; od roku
2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních
i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Jméno Příjmení
funkce

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU). Vznikem samostatného
vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomické fakulty se univerzita stala v roce 2011
součástí meziuniverzitního vědeckého centra excelence Středoevropského technologického institutu. V závěru
roku 2012 získala univerzita od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label,
potvrzující, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace.
Ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

Text se do šablon MS Word vyplňuje doplňkovým písmem Arial, velikosti 10 b, proklad 14 b
(wordovský proklad 1‚15) a je zarovnáván na
levý praporek ke značce. Přesné rozmístění
jednotlivých prvků je definováno v rozkresu
na této straně. Nepoužívají se odrážky a jednotlivé odstavce jsou odděleny jednořádkovou
mezerou.
V zápatí se nacházejí kontaktní a identifikační
údaje. Text v zápatí je vysázen doplňkovým
písmem Arial v řezu Regular a ve velikosti 8 b
a s prokladem 10 b.
Druhá a další strana neobsahuje značku společnosti, zápatí zůstává stejné.

S přátelským pozdravem

20
Mendelova univerzita v Brně
Název ulice 123/4 / 613 00 Brno

IČO 123456789
DIČ CZ123456789

T +420 123 456 789
F +420 123 456 789

info@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Jméno Příjmení
funkce
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Mendelova univerzita v Brně
Název ulice 123/4 / 613 00 Brno
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DIČ CZ123456789

T +420 123 456 789
F +420 123 456 789

info@mendelu.cz
www.mendelu.cz
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6 Merkantilní tiskoviny
15

A

formát DL

6.2
Dopisní obálky

15

Na poštovní obálky se umísťuje značka v základním provedení do levého horního rohu
v příslušných velikostech dle typu formátu.
15
formát C4

15

Obálky C4, C5 a DL obsahují značku ve 100%
velikosti. Tisk se provádí ofsetem na standardní velikosti obálek.
Obálka se používá pro všechny součásti
univerzity.

15

formát C5

15
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6 Merkantilní tiskoviny
4
Mendelova univerzita v Brně
Název ulice 123/45, 613 00 Brno
Česká republika

6.3
Vizitky

Tit. Jméno Příjmení
funkční zařazení
Název oddělení
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
jmeno.prijmeni@mendelu.cz
4
4

4

mendelu.cz

45

4

Na vizitce je v levém horním rohu uvedena
značka v 50% velikosti, v pravé části pak
adresa univerzity, nebo její organizační části,
níže pak jméno a příjmení, funkční zařazení,
název oddělení a kontaktní údaje.

Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Název ulice 123/45, 613 00 Brno

Na levé straně vizitky je barevný pruh dle
barevného kódu, zadní strana je na barevném
pozadí rovněž dle barevného kódu, v pravém
dolním rohu je uvedena doména dané organizace.

Tit. Jméno Příjmení
funkční zařazení
Název oddělení
zalomený do dvou řádků
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
jmeno.prijmeni@mendelu.cz

4

Vizitka je tištěným materiálem, který obvykle
utváří první dojem o organizaci. Z tohoto
důvodu je třeba dbát na přesnou práci se
značkou a vizuálním stylem. Podoba vizitek
vychází z jednotné grafické úpravy předepsané tímto manuálem.

af.mendelu.cz

Údaje vizitky jsou vysázeny základním písmem
Pepi Regular, jméno pak řezem Medium,
velikostí 7 b. a prokladem automaticky.
Rozměr vizitky je 90 × 50 mm.
Vizitky doporučujeme tisknout na bílý
matný papír o minimální plošné hmotnosti
300–350 g/m2, obě strany lakovat matným
tiskařským lakem.

Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Dlouhý název ulice 123/45,
613 00 Brno – Černá Pole

Tit. Jméno Příjmení
funkční zařazení
Název oddělení
T +420 123 456 789
M +420 123 456 789
jmeno.prijmeni@mendelu.cz

frrms.mendelu.cz
Manuál značky a vizuálního stylu MENDELU
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Existuje mnoho typů razítek univerzity, fakult
a dalších organizačních součástí sloužících
k různým účelům a příležitostem. Při jejich
tvorbě je vždy nutné respektovat pravidla
představená tímto manuálem.
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6.4
Razítka

versity
Uni
in
no
Br

ě
Brn

Men
de
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1

Razítka používaná MENDELU obsahují
(individuálně, např.) značku, státní znak,
název univerzity a textové informace vysázené na praporek ze základního písma univerzity. Přesné použití a vzhled razítek stanovuje
příslušná směrnice univerzity.
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6 Merkantilní tiskoviny

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Odbor vnějších vztahů
Zemědělská 1, 613 00 Brno
1

prof. Ing. Jméno Příjmení, CSc.
rektor
Mendelova univerzita v Brně

JUDr. Jméno Příjmení
kvestor
Mendelova univerzita v Brně
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10 Název kapitoly

7 Tištěné materiály

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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25

3,5

49,5

3,5

3,5

7 Tištěné materiály

STUDENT

Jméno / Name / Nom

Jméno / Name / Nom

Jan Novák

Jan Novák
Narozen(a) / Born / Né(e)le

01. 01. 1998

3,5

Platnost do / Valid from

7,5

28

Narozen(a) / Born / Né(e)le

09/2019
ID číslo / ID number / Numero d’identité

3,5

ZAMĚSTNANEC

30

2
3,5

7.1
Průkazy

3,5

16,5

3,5

01. 01. 1998
Platnost do / Valid from

09/2019
ID číslo / ID number / Numero d’identité

12345678

D 420 000 000 000 X

12345678

D 420 000 000 000 X

Průkazy slouží k identifikaci studentů,
zaměstnanců a návštěvníků. Kromě těchto
se průkazy používají např. jako stravovací
a vjezdové karty. Grafické zpracování respektuje jednotný vizuální styl univerzity.
Přesná definice užití a vzhled průkazů jsou
stanoveny směrnicí univerzity.

EXTERNÍ
Jméno / Name / Nom

Jméno / Name / Nom

Jan Novák

Jan Novák

Narozen(a) / Born / Né(e)le

Narozen(a) / Born / Né(e)le

01. 01. 1998

01. 01. 1998

Platnost do / Valid from

Platnost do / Valid from

09/2019

09/2019

ID číslo / ID number / Numero d’identité

ID číslo / ID number / Numero d’identité

12345678

Každý průkaz má svůj daný barevný kód
a v levém rohu značku univerzity nebo její
organizační součásti. Pravý horní roh je vyhrazen pro fotografii, nebo jiný údaj.

CŽV

D 420 000 000 000 X

12345678

Rozměr průkazů je 85 × 55 mm.

D 420 000 000 000 X

REFERENTSKÉ
VOZIDLO

EXTERNÍ

STRAVOVACÍ KARTA

VJEZD

EXTERNÍ E 001

001
Platnost do / Valid from

09/2019

Texty jsou vysázeny základním písmem Pepi.
Student: řez Medium, 10 b., verzálky
Jméno, platnost, ID číslo: řez Regular, 4,5 b.
Vyplněné údaje: řez SemiBold, 8 b.
Stravovací karta, vjezd: řez SemiBold, 14 b.
Externí, 001: řez Medium, 12 b.
Doplňková barevnost pro stravovací karty je
50 % zelená MENDELU, pro kartu referentské
vozidlo je stanoveno 30 % černá MENDELU.

1B2 3456
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7 Tištěné materiály

7.2
Potvrzení o studiu

POTVRZENÍ O STUDIU
Děkanát Provozně ekonomické fakulty MENDELU potvrzuje, že
Jan Novák

narozen 1. 1. 1998

je studentem kombinované formy studia navazujícího magisterského studijního
programu dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Hospodářská politika a správa
v zimním semestru akademického roku 2018/2019,
který trvá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
V Brně dne 1. února 2019

T +420 545 132 701, F 545 132 727, studijni@pef.mendelu.cz, www.mendelu.cz

razítko, podpis

Potvrzení o studiu se vystavuje ve formátu A5.
V levém horním rohu je umístěna značka
dané fakulty v základním barevném provedení v 80% velikosti.
Nadpis POTVRZENÍ O STUDIU se nachází pod
značkou fakulty a je oddělen slabou linkou
od následujícího textu, zápatí je určeno pro
kontaktní údaje. Všechny texty jsou vysázeny
základním písmem univerzity Pepi v řezech
Regular a Bold.
Potvrzení je generováno v univerzitním informačním systému.

B

Potvrzení o studiu je možné tisknout barevně
(A) nebo v případě potřeby černobíle (B).

POTVRZENÍ O STUDIU
Děkanát Provozně ekonomické fakulty MENDELU potvrzuje, že
Jan Novák

narozen 1. 1. 1998

je studentem kombinované formy studia navazujícího magisterského studijního
programu dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Hospodářská politika a správa
v zimním semestru akademického roku 2018/2019,
který trvá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
V Brně dne 1. února 2019

T +420 545 132 701, F 545 132 727, studijni@pef.mendelu.cz, www.mendelu.cz

razítko, podpis
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ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC

7.3
Diplom

Mendelova univerzita v Brně
Mendel University in Brno
Diplom č. / Diploma No. XXX-12-X 12 12-12345

7 Tištěné materiály

Protokol č. / Protocol No. 1234X123-123-12-1234

DIPLOM / DI PLO MA
prospěla s vyznamenáním / passed with distinction

Bc. Kateřina Brettschneidrová Loutocká
narozený(á) dne 10. ledna 1990, místo narození Znojmo, Česká republika
born on 10 January 1990 in Znojmo, Czech Republic
získal(a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu
has been awarded a university degree on completing studies in the Bachelor´s Degree Programme of

Diplom je ve formátu A4, na kterém je v dolní
části reliéfním razítkem o velikosti Ø 35 mm
vyvedena značka univerzity a fakulty v latinské verzi. Střed reliéfního razítka je vždy
44 mm od svislého okraje a 41 mm od spodního okraje formátu diplomu.
A) ukázky reliéfních razítek

Lesnictví, kód XXXXXXXXXXXX
Forestry, code XXXXXXXXXXXX
studijní obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, kód XXXXXXXXXXXX
field of study Management of Natural Resources of the Tropics and Subtropics, code XXXXXXXXXX
na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
at the Faculty of Forestry and Wood Technology of Mendel University in Brno
Podle § 45 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), se mu (jí) uděluje
In accordance with Section 45, subsection 4 of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and
on the Modificationand Amendment of Other Acts (the Higher Education Act), he (she) is hereby granted

akademický titul / the academic title of

bakalář / bachelor
ve zkratce Bc., uváděný před jménem. / abbreviated as Bc., to be used in front of the name.

Rektor / Rector

L. S.

Děkan / Dean

V Brně, dne 19. června 2019
In Brno, June 19, 2019
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8 Komunikační
materiály
a publikace

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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8 Komunikační materiály a publikace
A

B
Proč studovat na MENDELU
Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam
aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as di sitam
voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit officiis aut hillam exceat et quo bea sed ullant.

Studuj
na MENDELU
Magnatecte oditasped
Vasus ute perum remperum volorit ut inis verferae
quam aut ped quat. Temostem sum alita dolenis asdi
sitam voluptur mos diaestium estint.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat.
Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum quis magnatecte
odici totasped ut alitinu llaccabore micus. Itatemo
rioria prae consequia derumquias commodi as auta
autem sit utendia quibus.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest
ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici
totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut
as delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia
quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus
alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut
volor sundae ella dolenis et qui init aut ventectur.
Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
que volut unt aboribu sdaepernam ex et eatiaeptatus que
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

Mendelova univerzita v Brně

Studuj AF

Magnatecte odici totasped
Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae
quam aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima
gnisciis eum reptatessum enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit officiis aut hillam exceat
et quo bea sed ullant.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat.
Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo rioria prae consequia derumquias commodi as
auta autem sit utendia quibus.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat.
Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque
same voluptatem. Ut as delest desequodi blabore
cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore
es mos eum illantiorum quianis eriora plibearci
iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt
atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria
prae consequia derumquias commodi as auta autem
sit utendia quibus. Sed modi accumqui consequodi
aborum id quidus alit, nullest, quatiun tenihicia dis
preped mo mo etur aut volor sundae ella dolenis et
qui init et aut apic totatem qui aut ventectur.

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam
aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as di sitam
voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit officiis aut hillam exceat et quo bea sed ullant.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest
ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici
totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut
as delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia
quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus
alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut
volor sundae ella dolenis et qui init aut ventectur.

Při konstrukci komunikačních materiálů jako
je leták, je třeba se řídit principy stanovenými
v kapitole 5.3 Princip tvorby layoutu
a 5.4 Princip práce s grafickými prvky.

Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
que volut unt aboribu sdaepernam ex et eatiaeptatus que
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

Formát a nároky na délku textu jsou klíčové
pro celkové pojetí obrazové a textové části.

Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Název ulice 123/45, 613 00 Brno - Černá Pole
Tel.: +420 123 456 789
Fax: +420 123 456 789
E-mail: info@mendelu.cz

mendelu.cz

8.1
Princip letáku

Proč studovat AF

Zemědělská 1, Brno, budova C
Tel. (děkanát): +420 545 133 001
Tel. (studijní odd.): +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro@mendelu.cz

af.mendelu.cz

V případě výškových formátů typu DL je možné pracovat jak s fotografií (A), tak bez ní (B).
Stejně tak je tomu i u formátové řady A (C).

af.mendelu.cz

Titulky letáku jsou vysázeny základním
písmem, text pak písmem doplňkovým, viz
kapitola 3 Písmo. Text je zarovnán vždy
doleva, v případě širších formátů (C) je možné
využít dvousloupcové varianty. Není povoleno
používat sazbu verzálkami.

C

Studuj AF

Studuj ZF

Magnatecte odici totasped

Magnatecte odici totasped

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere
doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores ruptaturior seque same voluptatem corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia quibus. Sed modi accumqui consequodi
aborum id quidus alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo motu etur aut volor sundae ella dolenis et qui init et aut apic totatem qui aut ruptaturior seque same voluptatem ventectur.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere
doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores ruptaturior seque same voluptatem corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia quibus. Sed modi accumqui consequodi
aborum id quidus alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo motu etur aut volor sundae ella dolenis et qui init et aut apic totatem qui aut ruptaturior seque same voluptatem ventectur.

Magnatecte odici totasped

Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mirz cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi blabore cor remque
sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum uianis eriora plibearci iusapiendel
millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere. Sed modi accumqui
consequodi aborum iduidus alit nulest uatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut volor sundae ella
dolenis ruptaturior seque same voluptatem.

Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mirz cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi blabore cor remque
sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum uianis eriora plibearci iusapiendel
millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere. Sed modi accumqui
consequodi aborum iduidus alit nulest uatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut volor sundae ella
dolenis ruptaturior seque same voluptatem.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere
doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores corioria prae consequia derumquias commodi as
auta autem sit utendia quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut volor sundae ruptaturior seque same voluptatem ella ruptaturior seque same voluptatem dolenis et qui init et aut apic totatem qui aut ventectur.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere
doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores corioria prae consequia derumquias commodi as
auta autem sit utendia quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut volor sundae ruptaturior seque same voluptatem ella ruptaturior seque same voluptatem dolenis et qui init et aut apic totatem qui aut ventectur.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae
labo. Nam, audaest ianditibus. Tatur santo cum
llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus rem nam,
occulpa ruptaturior seque same voluptatem.
Ut as delest desequodi blabore cor remque sa qui
dis nam dioribusam dunt abore es moseum illantiorum quianis eriora. Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat.
Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur
mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant. It
esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat.

illantiorum quianis eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores corioria prae consequia derumquias commodi. Noto Serif Regular 10 b./14 b.

illantiorum quianis eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas nonsequuntur anda que et, oﬃcil molores corioria prae consequia derumquias commodi. Noto Serif Regular 10 b./14 b.

Prostor pro text
do dvou a více řádků

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur mos diaestium estint.
Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta
turerunt molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut
hillam bea sed ullant.

Magnatecte odici totasped
Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sualita dolenis as
di sitam voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta turerunt
molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
audaest ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore mi, cus.
Itatemo luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut as delest desequodi
blabore cor remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis eriora
plibearci. Noto Serif Regular 10 b./14 b.

af.mendelu.cz

zf.mendelu.cz

ldf.mendelu.cz

llignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore
mi, cus. Itatemo luptamus rem nam, gnisciis eum
reptatm enihicia occulpa ruptaturior seque same
voluptatem. Ut as delest desequodi blabore cor
remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore es
mos eum illantiorum quianis eriora plibearci.
Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur
mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatm enihiciat volupta turerunt molupicienis

ea eum qui dit oﬃciis aut hillam bea sed ullant.
It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo.
Nam, audaest ianditibus. Tatur santo cum int
quis magnatecte odici totasped ut alitinu occulpa
ruptaturior seque same voluptatem.
Ut as delest desequodi blabore cor remque sa qui
dis nam dioribusam dunt abore es moseum illantiorum quianis eriora. Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat.
Temostem sualita dolenis as di sitam voluptur
mos diaestium estint.
Comnima gnisciis eum reptatm enihiciat volupta
turerunt molupicienis ea eum qui dit oﬃciis aut
hillam bea sed ullant. It esequi simaiore quid et
moluptature voluptatiat.
luptamus rem nam, occulpa ruptaturior seque
same voluptatem.
Ut as delest desequodi blabore cor remque sa qui
dis nam dioribusam dunt abore es moseum illantiorum quianis eriora. Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat.
llignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam,
magnatecte odici totasped ut alitinu llaccabore
mi, cus. Itatemo luptamus rem nam, gnisciis eum
reptatm enihicia occulpa ruptaturior seque same
voluptatem. Ut as delest desequodi blabore cor
remque sa qui dis nam dioribusam dunt abore
es mos eum illantiorum quianis eriora plibearci.
Noto Serif Regular 10 b./14 b.

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.

ldf.mendelu.cz
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Magnatecte odici totasped

Proč studovat PEF

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam
aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as di sitam
voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit officiis aut hillam exceat et quo bea sed ullant.

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam
aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as di sitam
voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit officiis aut hillam exceat et quo bea sed ullant.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest
ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici
totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut
as delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia
quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus
alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut
volor sundae ella dolenis et qui init et aut apic totatem qui
aut ventectur.

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest
ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici
totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut
as delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia
quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus
alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut
volor sundae ella dolenis et qui init et aut apic totatem qui
aut ventectur.

Magnatecte odici

Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
que volut unt aboribu sdaepernam ex et eatiaeptatus que
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
que volut unt aboribu sdaepernam ex et eatiaeptatus que
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

8.2
Princip brožury

Studuj PEF

Studuj AF

Studuj LDF

Přehled studijních
oborů, charakteristika
a studijní plán

Přehled studijních
oborů, charakteristika
a studijní plán

Přehled studijních
oborů, charakteristika
a studijní plán

Při konstrukci brožur formátu DL je třeba
se řídit principy stanovenými v kapitole
5.3 Princip tvorby layoutu a 5.4 Princip práce
s grafickými prvky.

Provozně ekonomická fakulta
Mendelovy univerzity
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Tel. (sekretariat): +420 545 132 701
Tel. (studijní odd.): +420 545 132 727
Fax: +420 545 132 797
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz

pef.mendelu.cz

Temostem sum
alita dolenis
as disita voltur

Rstisciame plandia nosant que volut unt aboribu

Titulky brožury jsou vysázeny základním
písmem, text pak písmem doplňkovým, viz
kapitola 3 Písmo. Text je zarovnán vždy doleva.
Není povoleno používat sazbu verzálkami.

pef.mendelu.cz

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam aut ped quat. Temostem sum alita
dolenis as di sitam voluptur mos diaestium estint.
Comnima gnisciis eum reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea eum qui dit officiis
aut hillam exceat et quo bea sed ullant.

Tatemo luptamus

Magnatecte odici totasped

It esequi simaiore quid et moluptature voatiat. Ellignis
simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest totas
ped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus rem
nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Utas
delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda

It esequi simaiore quid et moluptature voluptatiat. Ellignis simolecumque consequ ibusae labo. Nam, audaest
ianditibus. Tatur santo cum int quis magnatecte odici
totasped ut alitinu llaccabore mi, cus. Itatemo luptamus
rem nam, occulpa ruptaturior seque same voluptatem. Ut
as delest desequodi blabore cor remque sa qui dis nam
dioribusam dunt abore es mos eum illantiorum quianis
eriora plibearci iusapiendel millecu lluptatiat. La corempo
rerunt atemper eprerciis milit, nis re duciaere doluptas
nonsequuntur anda que et, officil molores corioria prae
consequia derumquias commodi as auta autem sit utendia
quibus. Sed modi accumqui consequodi aborum id quidus
alit, nullest, quatiun tenihicia dis preped mo mo etur aut
volor sundae ella dolenis et qui init et aut apic totatem qui
aut ventectur.

Vpsus ute perum remperum volorit ut inis verferae quam
aut ped quat. Temostem sum alita dolenis as di sitam
voluptur mos diaestium estint. Comnima gnisciis eum
reptatessum enihiciat volupta turerunt molupicienis ea
eum qui dit officiis aut hillam exceat et quo bea sed ullant.

Magnatecte odici

Magnatecte odici totasped

Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
que volut unt aboribu sdaepernam ex et eatiaeptatus que
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

Non non resequiate dolestem rem voluptas mosam,
quity eaquunt odit qui non eic to velibus nus demos
et am, iuriber rorios sant, nosam, totaece ribusam
quae etures simaiostecus eatur magnia et labo. Epre,
cumque sumui.

Hariberati officium exerum nihilis sed ex enihili genimol
oruntio vit volorion nectiatur sum lanima et que nam et
del illam latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam
laborum coratiae voluptatur, saperest harum re dolo quae
occatquae et ut plaborit venim estisciame plandia nosant
quam aut aliqui quia secuscium unt reium quia ven.

Non non resequiate dolestem rem voluptas mosam, qui
occatur? Itatemperum aut occulliam, sum fugiati rem.
Ut eaquunt odit qui non eic to velibus nus demos et am,
iuriber rorios sant, nosam, totaece ribusam quae etures
que derion ped ella sunti ut quatassint et ad evelestem
simaiostecus eatur magnia et labo. Epre, cumque sum qui.

Osaperiore niminimpos aut ute nis conseque explam
est omnistis magnatem quaturis nonsequi dit hiligendite venda quae. Lestior empedip sumqui corpor
aut aut aut eveliquas volor abor sequis corporiunti
aliu nis conseque officil molore.

Non non resequiate dolestem rem voluptas mosam, qui
occatur? Itatemperum aut occulliam, sum fugiati rem.
iuriber rorios sant, nosam, totaece ribusam quae etures
que derion ped ella sunti ut quatassint et ad evelestem
simaiostecus eatur magnia et labo. Epre, cumque sum qui.

Osaperiore niminimpos aut ute nis conseque explam est
omnistis magnatem quaturis nonsequi dit hiligendite
venda quae. Lestior empedip sumqui corpor aut aut aut
volorion nectiatur sum lanima et que nam et delillar latiore, tectaspis molupture eum lis iumquam laborum dotew
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spernam ex et eatiaeptatus que quam occulliam,
sum fugiati rem aut aliqui quia secuscium.

estisciame plandia nosant que volut unt aboribu
spernam ex et eatiaeptatus que quam aut aliqui quia
secuscium unt reium quia ven.

Temostem sum
alita dolenis
as disita voltur

Rstisciame plandia nosant que volut unt aboribu
spernam ex et eatiaeptatus que quam occulliam,

Torat liquiam
ut quisciam rem
laut qui undio

sum fugiati rem aut aliqui quia secuscium.

estisciame plandia nosant que volut unt aboribu
spernam ex et eatiaeptatus que quam aut aliqui quia
secuscium unt reium quia ven.
Non non resequiate dolestem rem voluptas mosam,
quity eaquunt odit qui non eic to velibus nus demos
et am, iuriber rorios sant, nosam, totaece ribusam
quae etures simaiostecus eatur magnia et labo. Epre,
cumque sumui.

Torat liquiam
ut quisciam rem
laut qui undio

Osaperiore niminimpos aut ute nis conseque explam
est omnistis magnatem quaturis nonsequi dit hiligendite venda quae. Lestior empedip sumqui corpor
aut aut aut eveliquas volor abor sequis corporiunti
aliu nis conseque officil molore.
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Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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8 Komunikační materiály a publikace

8.3
Princip publikací

2018/2019

Princip tvorby publikací jako jsou např. skripta, informace o studiu apod. se řídí principy
stanovenými v kapitole 5.3 Princip tvorby
layoutu a 5.4 Princip práce s grafickými prvky.

Prostor pro text

Prostor pro text
na dva řádky

Prostor pro text
na dva řádky

frrms.mendelu.cz

frrms.mendelu.cz

frrms.mendelu.cz

Prostor pro text
zalomený na dva
nebo více řádků

Prostor pro text
na dva řádky

mendelu.cz

mendelu.cz

Titulky publikací jsou vysázeny základním
písmem, viz kapitola 3 Písmo. Text je zarovnán vždy doleva. Není povoleno používat
sazbu verzálkami.
Na této straně jsou vyobrazena možná řešení
titulních stran publikací.

2019

Název publikace
MENDELU
mendelu.cz

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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8 Komunikační materiály a publikace

25

Přijďte se k nám podívat na

Dny otevřených
dveří
konkrétní termíny najdete zde
25
1000 px

Název banneru
do dvou řádků
Podnadpis, upřesnění sdělení

8.4
Princip bannerů

Banner, který je využívaný zejména v rámci
webové prezentace je tvořen postranním
pruhem, kruhem umístěným na střed výšky
do levé části, vpravo od něj se umisťuje text.
V pravém dolním rohu je možné umístit
značku.
Při tvorbě bannerů se používá základní písmo
Pepi v max. dvou jeho řezech. Barva textů je
omezena na základní barvy (černá a základní
barva univerzity, fakulty nebo vysokoškolského ústavu). Není povoleno používat sazbu
verzálkami. Tvorba bannerů se řídí principy
stanovenými v kapitole 3.1 Základní písmo,
5.3 Princip tvorby layoutu a 5.4 Princip práce
s grafickými prvky.
Podkladová plocha by v případě banneru
pro webové stránky neměla být bílá tak, aby
banner nesplýval s bílou barvou webových
stránek.

Název banneru
do dvou řádků

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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8 Komunikační materiály a publikace
3.–4. září
2019

frrms.mendelu.cz

ldf.mendelu.cz

4.−23. října
2018

Prostor pro text
na dva řádky
20. 3. 2019

• 3. 3. • 10. 3. • 17. 3. • 24. 3. • 31. 3.
• 7. 4. • 14. 4. • 21. 4. • 28. 4. • 5. 5.
• 12. 5. • 19. 5. • 26. 5. • 2. 6. • 9. 6.

8.5
Plakáty

Při tvorbě plakátů je třeba se řídit principy
stanovenými v kapitole 5.3 Princip tvorby
layoutu a 5.4 Princip práce s grafickými prvky.

Prostor pro text
na dva řádky

V případě plakátů je vhodné pracovat s bílou
podkladovou plochou. Značka v základním
barevném provedení je vždy umístěna v pravém dolním rohu.

Prostor
pro text

Titulky plakátu jsou vysázeny základním
písmem, text pak písmem doplňkovým, viz
kapitola 3 Písmo. Text je zarovnán vždy doleva.
Není povoleno používat sazbu verzálkami.

Informace na www.mendelu.cz

24. července
2018

af.mendelu.cz

Prostor pro text
Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích.
Program:
9:30 Oficiální zahájení polního dne.
10:00 Odjezd autobusu na prohlídku stanoviště
s prezentací sortimentu ovocných druhů.
10:00–11:00 Rostlinolékařské poradentství –
problematika chorob a škůdců rostlin,
regulace plevelů. Ukázka sortimentu odrůd
pšenice ozimé, stanoviště 8.

11:00–11:30 Poradentství v oblasti výživy
a hnojení rostlin. Představení stroje pro zpracování
půdy technologií STRIP-TILL, stanoviště 23a.
11:30 Hlavní občerstvení.
12:00 Odjezd autobusu na prohlídku stanoviště
s prezentací sortimentu ovocných druhů.

zf.mendelu.cz

Prostor
pro text

10.−12. října
2018

Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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10 Název kapitoly

9 Multimediální
aplikace

11.3
Název jednotlivé stránky

Texty manuálu, Arum rehendu scipict empori
dent pori dolupti cum non consendam simus.
Eventuribus, od quiatem dem volorepudit
ad mossi dolupta tionsendiam facepti
occume cus, alitate nobit fugita quo consequ
amentus volorest quia dem quae conem
rate dolum eveniminimus est quod quam
sit is utas re de imillabores cum facerspelit
occum faccusam reperum quossimagnam re
precte dessus, ipiet milit abo. Lupti omnimus
quodis et exped quis eiciam antio ea pos
si volorisquam hario. Nempore peliquia
vendebistore parunto blatem etus ernatet
ipsandebit, verchil ligentiamet vit illenimet
que dellupidest, quid eum inveles alitatur
ressimo luptatibus.
Ipsum quibus eatem vene occumen dandus.
Rovidundae ium rem qui debis alibus, ant ex
et assit ius, experum rem re nonsequas volorit
arumquat eos utat.
Es eicto occatqu osapelent fugiaspelest
peribusdae isquibus errum facestiam, alia ad
unto quistiis exerum re cum estisqu isquamus
corio. Nimet acearcid.
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9 Multimediální aplikace
A

9.1
PowerPoint

Leden 2019, Brno
Připravil: Jan Novák

Dlouhý název prezentace
do dvou řádků

Dlouhý název
prezentace
do více řádků

Název prezentace
do více řádků – omnis
coras nemodit quunt
et dolorlaborati

Podnázev prezentace

DD. MM. RRRR, Brno

Na titulním listu prezentace (A) je v pravém
dolním rohu značka v základním barevném
provedení. Titulní list prezentace má bílou
podkladovou barvu, v levé části je grafický prvek pruhu. Volitelné je použití motivu kruhu,
který je umisťován do levé části listu.

Připravil: Tit. Jméno Příjmení

B

Nadpis slidu na jeden řádek

Nadpis slidu na jeden řádek

Dlouhý nadpis prezentačního slidu přesahující
na dva řádky pod sebou

Omniscidemqui corrum nemodit quunt et dolorep editint alignimusam
laboratiis quodi cum landi dolendernam quiasarum tristique quibus dolupta
sperum et adiae poriberit officipsae. Raepeditis audi rest, corrupiet fuga.

● Morbi diqtum mayus magna sedpacini setor
deraleros portiorvelo

● Morbi dictumsed
lacini deraleros

● Innisileo tristique quis nula eget interdum

● Innisileo tristique quis nula eget interdumute
● Sollicitudin ante delinote consectet

Základní listy prezentace (B, C) jsou bílé,
v levé části je grafický prvek pruhu. V zápatí
je v pravé části uvedena značka, v levé části
pak číslování a název prezentace. Texty se sází
zarovnané na levý praporek základní černou
barvou alternativním písmem Arial. Pro grafy
jsou použity základní a doplňkové barvy.

● Innisileo tristique
● Pelentediam

• Pelentesque diam lectus consequat

● Morbi diqtum mayus magna sedpacini

• Consectet runum wety

FOTO

• Stique quis nulla eget inter

GRAF

TAB

● Malesuada tellus

FOTO

● Stique uisnulla eget

GRAF

TAB

• Nullam ullamcorper eu urna ac auctorcity
● Sollicitudin ante delinote consectet

00

00

Název prezentace

Název prezentace

00

Název prezentace

C

Nadpis slidu na jeden řádek

Nadpis slidu na jeden řádek

V případě základních listů s textem (B) jsou
texty vždy umisťovány do levé části, pravá
část je pak vyhrazena pro fotografie nebo grafy.
Beztextová varianta je naznačena níže (C).

Nadpis slidu na jeden řádek

Omniscidemqui corrum nemodit quunt et dolorep editint alignimusam sperum et
adiae poriberit officipsae. Raepeditis audi rest, corrupiet fuga.
Název grafu
50

Dlouhý název grafu
na dva řádky pod sebou

FOTO

FOTO

40

FOTO

TAB
GRAF
30

20

FOTO
Qui occus aspe

10

Cus vollant litet facipidios
Idusame necepel
enectasimiella consed

00

Název prezentace

00

Název prezentace

D

00

Název prezentace

E

Název předělové strany

Název předělové
strany na více řádků
pod sebou

Děkujeme za pozornost

FOTO

Předělové strany (D) jsou tvořeny názvem předělové strany na podkladové ploše v základní
nebo doplňkové barvě s bílým postranním
pruhem.
Závěrečný list (E) je na bílé podkladové ploše
s barevným postranním pruhem. V pravém
dolním rohu je značka v základním barevném
provedení.
Toto platí pro vizuální styl univerzity,
všech fakult i vysokoškolského ústavu.
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9 Multimediální aplikace

Oslovení,
Vlastní text zprávy písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým
učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně.

9.2
E-mailový podpis

S pozdravem,
Tit.Jméno Příjmení
název funkce

E-mailové podpisy univerzity, ostatních
organizačních součástí a fakult podléhají
jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce
pracovníka.

Odbor vnějších vztahů
Rektorát
Mendelova univerzita v Brně

Pod těmito informacemi se nachází značka
univerzity, ostatních organizačních součástí
nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení,
dále pak kontaktní údaje včetně internetové
adresy.

Název ulice 123/4, 613 00 Brno
T +420 123 456 789, M +420 123 456 789
info@mendelu.cz, www.mendelu.cz

Vzhledem k omezením emailových klientů se
používá doplňkové písmo Arial.
Oslovení,
Vlastní text zprávy písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým
učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně.

S pozdravem,
Tit.Jméno Příjmení
název funkce

Studijní oddělení
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Název ulice 123/4, 613 00 Brno
T +420 123 456 789, M +420 123 456 789
info.frrms@mendelu.cz, www.frrms.mendelu.cz
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