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1 Mé dosavadní dílo v kontextu specializace 

Z[ tu ^i\u, ]i stu^udc i\ir ar[`c]eý ^_scah, ds_g gěf[ gižhist h[učct s_ 

jr[]iv[t s h_drůzhědšígc ar[`c]eýgc t_]bhce[gc, osvojit si práci                    

v ar[`c]eý]b _^ctir_]b, vyzeiuš_t sc vytviřct fiaityjy, plakáty i písmo. 

Krigě tibi, ž_ ds_g zíse[f[ jri`_sciháfhí zručhistc, s_ gc t[eé jistujhě 

z`irgiv[fi vf[sthí vhígáhí ar[`c]eébi ^_scahu. Dighívág s_, ž_ d_^híg 

ze záef[^hí]b ]ífů ^_scahu d_ utří^ct ch`irg[]_ [ ji^[t d_ čfivěeu 

jristř_^hc]tvíg d[shý]b vczuáfhí]b i\r[zů, vyvif[t u hěbi dcstiu 

emocionální odezvu. 

Přc své jrá]c s_ jieiušíg jř_^_všíg h[fézt b[rgihcc g_zc fiaceiu              

a vizuální estetikou. Rivhěž tíhnu k minimalizmu. Ti jr[v^ěji^i\hě 

jriti, ž_ gc d_ ]b[r[et_rivě h_d\fcžší. N_dč[stědc jiužívág jiuz_ ti 

h_dhuthědší, vybý\ág s_ h[^\yt_čhé výz^i\ě, pracuji s prázdným 

prostorem. Ti ivš_g h_zh[g_há, ž_ \y]b h_ráda experimentovala. 

N[ij[e sc gysfíg, ž_ \_z exj_rcg_htů h_hí gižhý rizvid. Ráda 

eig\chudc růzhé grafické techniky, č[sti jiužívám fotografii jako 

ústř_^hí gitcv svých prací. 

Z[ ]_fiu ^i\u, ]i s_ věhudc ar[`c]eégu ^_scahu, ds_g navrhovala 

jf[eáty, e[f_h^ář_, fiaityjy, jizváhey, \rižury, f_táey. 
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2 Tém[ [ ^ůvo^ j_ho vol\y  

J[ei tég[ \[e[fářseé jrá]_ ds_g sc zvifcf[ návrb zh[čey [ ar[`c]eé 

zpracování obchodích tiskovin (malé firmy). Mid_ vif\[ h_j[^f[ jrávě 

h[ titi tég[ hábi^iu. Z_ vš_]b i\f[stí ar[`c]eébi ^_scahu gě vž^y 

h_dví]_ z[díg[f `cr_ghí styf. Vž^yť vytvář_hí hěč_bi v_fgc jristébi, ]i s_ 

nezapomíná s jistuj_g č[su, ]i i^ráží sjif_čhist [ i^fcšud_ dc i^ 

ist[thí]b, d_^hi^uš_ h_gůž_ \ýt h_jřct[žfcvé. Výzh[g `cr_ghíbi styfu d_ 

v siuč[shég světě těžeé jř_bi^hitct. N_d_hž_ d_ d_^híg z `[etirů 

úsjěšhébi \yzhysu sjif_čhistí, [f_ br[d_ c ^ůf_žctiu úfibu v_ `irgiváhí 

image designéra.  

Důvi^_g gé vif\y d_ rivhěž ti, ž_ ds_g hce^y jř_^tíg h_gěf[ gižhist 

s tiuti t_g[tceiu jr[]iv[t. V_še_ré gé zeuš_histc s_ ig_ziv[fy jiuz_ 

h[ vytvář_hí fiaityjů. 

Pri sviu \[e[fářseiu jrá]c ds_g sc vy\r[f[ `crgu B_h_^. Hf[vhí čchhistí 

sjif_čhistc d_ z[br[^hí [r]bct_etur[. Fcrg[ `uhaud_ i^ rieu 1997 [ z[ tu 

dobu r_[fcziv[f[ ř[^u jrid_etů týe[dí]í]b s_ vytvář_hí z[br[^ [ j[reů, 

výs[^\y z_f_hě v ieifí jrůgysfivý]b i\d_etů [t^. Di ierubu jůsi\histc 

sjif_čhistc B_h_^ j[tří: realizace zahrad, v_ř_dhá z_f_ň, instalace 

[utig[tc]eébi z[vf[živ[]íbi systégu, zemní práce, ú^rž\[ z_f_hě, 

zahradnictví, nabídka rostlin. 

 

 

http://www.bened.cz/realizace-zahrad.php
http://www.bened.cz/verejna-zelen.php
http://www.bened.cz/zemni-prace.php
http://www.bened.cz/udrzba-zelene.php
http://www.bened.cz/zahradnictvi.php
http://www.bened.cz/nabidka-rostlin.php
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3 Cíl práce 

Cíf_g gé jrá]_ d_ vytviř_hí zh[čey [ ar[`c]eé zjr[]iváhí i\]bi^hí]b 

tcseivch jri `crgu B_h_^. J_fceiž s tiuti sjif_čhistí h_sjifujr[]udc, 

h_gibu [hc jribf[šiv[t, ž_ s_ dí sh[žíg jigi]c vytviřct vf[sthí i\r[z      

[ učchct dc tíg zhágědší. Priti vc^íg bf[vhí úeif v_ vyjr[]iváhí zh[čey 

d[eižti eihstruetcvhíbi jrveu jri jisuhutí g[fé `crgy d[ei t[eivé. 
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4 Pro]_s přípr[vy 

J_fceiž d_ ^ůf_žctiu částí gé \[e[fářseé jrá]_ vytviř_hí fiaityju, 

zamyslela jsem se nejprve nad tím, co v si\ě ^[hý t_rgíh serývá. 

V i^\irhé fct_r[tuř_ s_ h[]bází ř[^[ ^_`chc]. Přc bf_^áhí jitř_\hébi 

výef[^u ds_g s_ z[gěřcf[ h[ ehcbu Qu_htch[ N_w[re[ „Wb[t cs Gr[jbc] 

D_scah?“. 

„N_df_jší ^_scahéřc fiaityjů – Ivan Chermayeff, Tom Geismar a Steff 

Geissbuhler – vytviřcfc uhcv_rzáfhí `irguf[]c: „Zh[če[ – to je forma, 

ji^st[t[ c jř_^st[v[, c c^_[. A\y \yf[ _`_etcvhí, gěf[ \y d_dí ji^i\[ \ýt 

f_bei rizjizh[t_fhá [ ^ist[t_čhě ircacháfhí, [\y]big sc dc gibfc sh[^hi 

z[j[g[tiv[t. D_scah \y gěf \ýt ^ist[t_čhě jristý, [\y bi fc^é cbh_^ 

ji]bijcfc, [ jř_sti ^ist[t_čhě \ib[tý ha detaily, nebo ve svém obsahu, 

[\y vyvif[f zád_g. Měf \y \ýt ^ist[t_čhě siuč[shý, [\y i^ráž_f sviu 

^i\u, [ záriv_ň \y s_ gěf d_vct d[ei „^i\rý zhágý“, et_rébi čfivěe už 

pár let zná. V h_jisf_^hí ř[^ě \y gěf \ýt ch`irg[tcvhí [ gěf \y c^_d_gc 

i^jiví^[t c čchhistc, et_riu vyg_zud_“.1 

Běb_g výzeugu ds_g s_ ^áf_ jieuscf[ i^b[fct záef[^hí úfibu fiaityju. 

B_zji]by\y s_ fiaityjy vyseytudí v_ vš_]b s`érá]b žcvit[. „Průgěrhý 

Ag_rcč[h vc^í z[ ^_h 16 000 r_ef[ghí]b ]_^ufí, fiaityjů [ _tce_t – o tom 

jíš_ ^ietir Dharma Singh Khalsa v_ své ehcz_ „Br[ch Liha_vcty“.2 

                                                           
1
 NEWARK, Q. What is graphic design? Hove: RotoVision, 2007. s. 120.   

2 AIREY, D. Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities.                          

Berkeley: New Riders Publishing, 2011. s. 2. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDharma_Singh_Khalsa&ei=CVdFU9WVGYTX7Aag0IHQDw&usg=AFQjCNGrIB1UPn6CvfrQmufy2ZBmiu21AA&bvm=bv.64507335,d.ZGU
http://bookbridge.ru/index.php?flag=publisher&action=books&publisher=140
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Čfivěe vhígá fiaityj h[ úrivhc ji^vě^igí, uefá^[dí s_ v j[gětc [ ti 

j[e gůž_ brát rifc jřc vif\ě z\iží h_\i sfuž_\. Priti s_ ji ]_fég světě 

sh[ží sjif_čhistc, et_ré sc váží s[gy s_\_, vytviřct svůd ch^cvc^uáfhí styf. 

Logotyp jim ugižňud_ vyhcehiut, stát s_ riz_zh[t_fhýg, vytviřct ceihu. 

D[fší _t[jiu v jri]_su jříjr[vy \yfi jrizeiugáhí záef[^hí]b t_h^_h]í 

v ^_scahu fiaityjů. V siuč[shistc s_ \ěžhě jř_^jiefá^á, ž_ jieu^ d_ 

fiaityj z[st[r[fý, gůž_ ti h_a[tcvhě ivfcvhct cg[a_ sjif_čhistc. Ti s_ 

t[eé st[fi jříčchiu g[sivébi d_vu r_\r[h^chau. Právě v rebrandingu lze 

h_dféj_ jrizeiug[t siuč[shé t_h^_h]_. 

Př_^hě ds_g z[zh[g_h[f[ uscfiváhí ^_scahérů i zd_^hi^uš_hí, i hávr[t 

k záef[^ůg. Dh_s d_ gižhé jiziriv[t z\[viváhí s_ ^ri\hý]b ^_t[cfů, 

i\d_gu [ stíhů, využíváhí d_^hi^u]bý]b a_ig_trc]eý]b tv[rů. J[ei 

^i\rý jříef[^ hág tu gibiu jisfiužct r_^_scahy fiaityjů: Google, 

Conservation International, Nivea.3 

Podle mého názoru je to spojeno s hárůst_g jičtu h[\í^_e. Pri 

sjitř_\ct_f_ d_ stáf_ sfižctědší z[j[g[tiv[t sc [ c^_htc`ceiv[t jitř_\hý 

jri^uet. Priti d_ jrávě d_^hi^u]bist tv[rů ti bf[vhí, i ]i uscfudí 

eiheur_hčhí sjif_čhistc. J_^hi^u]bist h[jigábá sh[zšígu rizfcš_hí   

[ z[j[g[tiváhí fiaityjů. Právě z tibiti ^ůvi^u s_ ^_scah fiaityjů 

stává f_bčíg [ d[shědšíg, i^str[ňudí s_ z\yt_čhé ^_t[cfy, jiužív[dí s_ 

jristé tyjy jís_g, gchcgug \[r_v [ jrveů. V ^ůsf_^eu tibi gczí  

                                                           
3
 Přífib[ č. 1 
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jř_tíž_hí  ar[`c]eé zh[čey. B_zji]by\y dsiu jrávě ty h_djristší fiaityjy 

t[eé těgc h_dtrv[hfcvědšígc, jritiž_ jř_er[čudí br[hc]_ gó^y [ d[eý]beifc 

tr_h^ů. 

„Tr_h^y jřc]báz_dí [ i^]báz_dí, [ t[e t_^y ti, ]i ijr[v^u h_jitř_\ud_t_,  

d_ vefá^[t h_g[fé ghižství č[su [ j_hěz efc_ht[ ^i ^_scahu, et_rý vyjde 

z gó^y, e^i ví, d_stfc h_ bh_^ z[ d_^hu hi]. Trv[hfcvist d_ h[^_ vš_            

[ fiaityj \y gěf vy^rž_t t[e ^fiubi, d[ei s[motný byznys, který 

jř_^st[vud_“. 4 

Čcfc, ^isjěf[ ds_g e dcstýg závěrůg [ jřcstiujcf[ ds_g e analýze 

stávajícího logotypu firmy Bened.5 Záef[^hí jri\fég ds_g sj[třcf[ v_ 

zházirhěhí eiruhy strigu h_\i eihtury fcstu h[^ jísg_h_g \. Lchc_ 

vyj[^[f[, d[ei \y \yf[ sjěšhě h[g[fiv[há štět]_g v Adobe Illustrator.  

T_hti ^_t[cf s_ h_a[tcvhě i^ráž_f h[ ]_feivég vhígáhí. Priti s_ gc 

logotyp zdál nedopracovaný. Ti gůž_ \ýt ^ůe[z_g tibi, ž_ s_ 

k vyjr[]iváhí fiaityju jist[vcfc f_beigysfhě. V žcvitě g[fé `crgy br[d_ 

fiaityj v_feiu rifc [ c e d_bi ^_scahu d_ huthé jřcstujiv[t zi^jivě^hě. 

Vy^[ř_hý ^_scah fiaityju jřígi siuvcsí s_ sjrávhýg vý\ěr_g \[rvy       

a typu písma a také s výmluvností firemního znaku. Dle mého názoru 

vyj[^á fiaityj sjif_čhistc B_h_^ jřífcš jrcgctcvhě [ h_i^ráží d_díbi 

ducha. Firemní barvu jsem mohla posoudit podle webových stránek.6 

Sjif_čhist jiužívá ^vě \[rvy: tg[vě z_f_hiu [ \ífiu. Tg[vě z_f_há 

barva je bezpochyby tou dominantní. 

                                                           
4 AIREY, D. Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities.                         
Berkeley: New Riders Publishing, 2011. s. 28.  
5
 Přífib[ č. 2 

6
 Přífib[ č. 3 
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Na konci jsem si prohlédla logotypy podobných firem.7 Tuto fázi 

v jříjr[vě ds_g jiv[živ[f[ z[ huthiu, d_fceiž ugižňud_ vytviřct sc 

]_feivý jibf_^ h[ ti, d[eé c^_y \yfy dcž využcty. Dieih]_ jiubý f_tgý 

jibf_^ h[ hě gc ueáz[f st_r_ityj ar[`c]eý]b ř_š_hí. Zdcstcf[ ds_g, ž_ 

jr[etc]ey tégěř vš_]bhy sjif_čhistc jiužív[dí d[ei `cr_ghí zh[e 

zházirhěhí fcstu h_\i strigu. O\d_vudí s_ rivhěž [\str[ethí zh[ey, et_ré 

se skládají z d_^hi^u]bý]b a_ig_trc]eý]b tv[rů [ vzirů ji^i\[dí]í]b s_ 

labyrintu. Ty vynikají z ihé sjif_čhé g[sy, [f_ bf[vhíg gíhus_g 

t[eivý]b zh[eů d_ `[et, ž_ v č_rhi-\ífé v[rc[htě dsiu vhígáhy h[jristi 

dch[e. N[jříef[^ zh[e v_ tv[ru f[\yrchtu v č_rhé \[rvě sjíš_ jřcjigíhá 

jiefij e[háfu, h_ž ^_scah er[dchy. A ti d_ t[eé bru\iu ]by\iu, h_\iť 

sjrávhě vytviř_hý fiaityj \y h_gěf ztrá]_t sviu ji^i\u, [hc 

informativnost v č_rhi-\ífé v[rc[htě. T[eé ds_g sc jistř_bf[ t_h^_h]c 

jiužíváhí zházirhěhí fij[ty, eružíte[ a trávy. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Přífib[ č. 4 
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5 Proces tvorby 

5.1 Logotyp 

První etapou v jri]_su vytviř_hí fiaityju \yf[ `áz_ háčrteů.8 V_še_ré 

háčrtey er_sfíg vž^y h_djrv_ h[ j[jír. Ti gc ugižňud_ ]_fý vývid féj_ 

eihtrifiv[t [ h[jigábá gýg c^_ág jisiuv[t s_ sjrávhýg sgěr_g. 

Pracuji-fc h[ j[jíř_, gibu féj_ vc^ět [ jrigýšf_t ^_t[ily, a tím získávám 

g[xcgáfhí gižhé ghižství v[rc[ht. Prá]_ h[ jičít[čc zjig[fud_ tvůrčí 

jri]_s, d_fceiž s_ h[ vytviř_hí hávrbu vyh[efá^á v_feé ghižství č[su. 

Pieiuš_f[ ds_g s_ vytviřct fiaityj z[ jiužctí h_drůzhědší]b g_ti^, 

jičíh[d_ styfcz[]í ristfch [ eihč_ jísgivýgc eigjizc]_gc. Důf_žcté \yfi 

h[dít ř_š_hí, et_ré \y i^ráž_fi čchhist `crgy [ jřctig \y s_ h_ig_ziv[fi 

jiuz_ h[ zházirhěhí fcstí [ strigů. N_ hábi^iu ds_g s_ sh[žcf[ vydá^řct 

v fiaityju bf[vhí irc_ht[]c čchhistc sjif_čhistc. N_djrv_ ds_g sc 

uvě^igcf[, ž_ bi vytváříg jri g[fiu `crgu. A ti jriti, ž_ jieu^ fiaityj 

h_\u^_ ch`irg[tcvhí, h_dsjíš_ ti z[jříčchí ^i^[t_čhé jri\fégy, d_fceiž 

\u^_ jri jit_h]cáfhí efc_hty sfižctědší sjif_čhist c^_htc`ceiv[t.  

V t[eivég jříj[^ě d_ z[jitř_\í r_ef[g[ [ ^fiubá ^oba k tomu, aby        

s_ vytviřcf[ [si]c[]_ s fiaityj_g, ]iž s_ ji^st[thě i^r[zí h[ rizjičtu 

firmy.  

Ih`irg[tcvhí fiaityj h_hí huthé jř_efá^[t [ d_ srizugct_fhý jri 

jř_^st[vct_f_ d[eéeifc euftury. J_^hiu z_ s`ér čchhistc `crgy B_h_^ d_  

                                                           
8
 Přífib[ č. 5 
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zahradnictví. Věhud_ s_ jri^_dc ^_eir[tcvhí]b strigů [ ristfch zhágý]b 

č_seý]b [ z[br[hcčhí]b jri^u]_htů [ gá t[eé vf[sthí výri\u. Pieu^ s_ 

firma rozhodne vstoupit na mezinárodní trh, bude proto existence 

t[eivébi fiaityju d_^chě jfus_g. 

V_ výsf_^eu \yfi vytviř_hi ghibi návrhů.9 Běb_g eihzuft[]_ 

s vedoucím práce byl vybrán jeden z h_dz^[řcf_dší]b – schematické 

zházirhěhí strigu [ ^igu.10 Pité hásf_^iv[fi h[se_hiváhí háčrteu, 

d_bi jř_vi^ ^i v_etirivébi `irgátu, h[br[z_hí strigu evět_g                  

a detailní prokreslení. Pi vyrivháhí t[bů, zgěhě tv[ru hěet_rý]b jrveů 

^ist[f zh[e eih_čhiu ji^i\u. Zíse[hý zh[e v si\ě b[rgihc]ey sjidcf 

[r]bct_eturu [ jříri^u, jřcč_gž i^ráž_f jisfáhí er[dchhébi ^_scahu          

a odhaloval jeho podstatu.11 

5.2 Typografie 

Důf_žctýg rizbi^hutíg ji ^ieihč_hí hávrbu zh[eu \yf vý\ěr vbi^hébi 

tyju jísg[. Byf[ ds_g jř_svě^č_há, ž_ s_ h_vbi^há vif\[ gůž_ 

výzh[ghě i^r[zct h[ ]b[r[et_ru fiaityju, [ jriti ds_g s_ [hc v této 

itáz]_ h_z[]biv[f[ géhě s_rcózhě. J[ei tyj jísg[ jri fiaityj ds_g 

vybrala Gotham Rounded - Bold.12 Písgi Gitb[g \yfi vytviř_hi 

[g_rc]eiu sjif_čhistí Tobias Frere-Jones v ri]_ 2000 [ j[tří e_ seujchě 

a_ig_trc]eý]b arit_seivý]b jís_g. Mid_ vif\[ j[^f[ jrávě h[ t_hti tyj 

jísg[ jriti, ž_ ds_g bf_^[f[ jísgi, et_ré \y vbi^hě ^ijfňiv[fi  

                                                           
9
 Přífib[ č. 6 

10
 Přífib[ č. 7 

11
 Přífib[ č. 8 

12
 Přífib[ č. 9 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tobias_Frere-Jones
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a_ig_trcc zh[eu [ siuč[shě \y h_vyj[^[fi jřífcš suš_ [ s]b_g[tc]ey. 

Gotham se mi jevil jaki h_dgéhě stribý jř_^st[vct_f své tří^y [ jriti 

vyhovoval mým kritériím. Jako základní  typ písma byl vybrán Myriad 

Pro. Písmo vytviřcfc Ri\_rt Sfcg\[]b [ C[rif Twig\fy jri Adobe 

Systems v roce 1992.13 Myriad Pro j[tří e_ tří^ě bug[hcstc]eý]b 

groteskových písem. Piužcf[ ds_g ho pro tvorbu vš_]b tiskovin. 

5.3 Barevnost 

T[eé ds_g sc uvě^igiv[f[, ž_ h_géhě ji^st[thýg eigjih_ht_g jřc 

tvir\ě ]_feivébi i\r[zu `crgy d_ \[rv[, et_rá \u^_ jiužct[ nejen 

v logotypu, ale i v ^_scahu i\]bi^hí]b tcseivch. Běb_g vytvář_hí 

fiaityju ds_g jřcbfíž_f[ e gižhistc d_bi jiužctí d[e v č_rhi-bílé 

v[rc[htě, t[e c v \[r_vhé v[rc[htě, [hcž \y ztr[tcf sgysf. Přc vif\ě \[rvy 

ds_g st_dhě d[ei jřc vif\ě zh[eu \r[f[ v úvahu spe]c`ceug čchhistc 

sjif_čhistc. Rivhěž ds_g s_ s_zhágcf[ s psychologickým                                

[ _gi]ciháfhíg výzh[g_g \[r_v. K[ž^á \[rv[ v si\ě h_s_ zvfášthí 

[si]c[]_ [ jůsi\í _gi]ciháfhě h[ čfivěe[ [ jrávě jriti d_ efíčivýg 

prvkem vizuální charakt_rcstcey `crgy. Di\ř_ ds_g sc uvě^igiv[f[, ž_ 

tégěř vš_]bhy ji^i\hé sjif_čhistc jiužív[dí z_f_hiu \[rvu. N_djrv_ 

ds_g s_ jieuscf[ jiužít d[eiueifc dchiu \[rvu j[f_ty. Bibuž_f [hc d_^h[ 

h_vytvář_f[ háf_žctý _`_et. N[vz^iry tigu, ž_ ds_g s_ ]btěf[ vybhiut 

st_r_ityjůg [ h_]btěf[ ds_g vifct jrávě z_f_hiu \[rvu, seihčcf[ ds_g 

jrávě u hí. Z_f_há \[rv[ s_ vž^y [si]civ[f[ s jříri^iu [ jrisfuf[ d[ei 

                                                           
13

 Dostupné z: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Myriad_%28%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%29 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Myriad_%28%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%29
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uefc^ňudí]í \[rv[. Priti s_ z]_f[ h_dféj_ bi^í e `crgě, sj_]c[fczudí]í s_ h[ 

oblast zahradní architektury. 

5.4 Stylotvorný prvek 

Stylotvorný prvek spolu se základními konstantami firemního stylu 

ugižňud_ i^fcšct vczuáfhě sjif_čhist g_zc ř[^iu eiheur_htů. 

Styfitvirhý jrv_e jri sjif_čhist B_h_^ ds_g vytvář_f[ h[ záef[^ě 

`cr_ghíbi zh[eu [ záef[^hí]b `cr_ghí]b \[r_v. Pristř_dnictvím 

ghibihási\hébi ij[eiváhí č_rhý]b efce[tý]b fchcí ds_g vytviřcf[ 

plochu pozadí. Na tu jsem umístila prvek, který jsem získala v ^ůsf_^eu 

jř_tviř_hí `cr_ghíbi zh[eu. N[eih_] ds_g zíse[f[ vzir, jřcjigíh[dí]í 

zoranou zem s vysazenými rostlinami.14 Rozmístěhí ristfch fz_ gěhct, 

čígž vzhceá h_eih_čhé ghižství eig\ch[]í. Ti i\^[řud_ styfitvirhý 

jrv_e vš_str[hhistí [ jřczjůsi\cvistí [ ugižňud_ vytvář_t růzhiri^é 

v[rc[hty ^_scahu hisct_fů `cr_ghíbi styfu. Styfitvirhý jrv_e ds_g využcf[ 

jř_^_všíg jřc zjr[]iváhí vczct_e, [ \rižury. 

5.5 Vizitky 

Pri vczctey sjif_čhistc B_h_^ \yf[ zvif_h[ st[h^[r^hí velikost                  

90 x 50 mm.15 Nejprve jsem vypracovala vizitku firemního typu. Na jednu 

stranu vizitky, vlevo do horního rohu jsem umístila logotyp a zprava 

jitig \fie t_xtu, et_rý i\s[biv[f ch`irg[]c i i\f[stc čchhistc `crgy, 

adresu, kontaktní údaje a e-g[cf. Pri vczcteu ds_g jiužcf[ bílé pozadí, 

                                                           
14

 Přífib[ č. 11 
15

 Přífib[ č. 12 
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d_fceiž h[ hěg s_ h_dféj_ vhíg[dí ch`irg[]_ [ t_xt s_ čt_ f_bei. N[ 

^rubiu str[hu ds_g ugístcf[ jiuz_ `cr_ghí zh[e v \ífé \[rvě. T[^y ds_g 

d[ei jiz[^í jiužcf[ `cr_ghí z_f_hiu \[rvu.  

Dáf_ ds_g vyjr[]iv[f[ vczcteu sfuž_\híbi tyju. O^ `cr_ghíbi tyju           

s_ fcší tíg, ž_ i\s[bud_ erigě ú^[dů i sjif_čhistc t[eé jřídg_hí [ dgéhi 

spolupracovníka, jeho funkci a kontaktní údaje. Přídg_hí [ dgéhi 

spolupracovníka bylo provedeno písmem Myriad Pro – Semibold, 

v_fceist 9\. Drubá str[h[ i\s[bud_ vzir. Vš_]bhy ch`irg[]_ dsiu 

i\s[ž_hy jísg_g Myrc[^ Pri –Regular , velikost 7b. 

5.6 Hl[vičkový p[pír, dopisní obálka [ ^[lší tiskoviny 

Přc vytvář_hí bf[vcčeivébi j[jíru ds_g určcf[ jfi]bu jri ugístěhí 

logotypu, bloku s [^r_siu [ eiht[ety `crgy. Sh[žcf[ ds_g s_ vytviřct 

hlavičeivébi j[jír g[xcgáfhě jristý, d_fceiž s_ d_^há i i`c]cáfhí 

^ieug_ht, [ t_h \y gěf vyj[^[t striz_ [ f[eihc]ey.16 

Dopisní obálku ds_g vyjr[]iv[f[ v ji^i\hég styfu d[ei bf[vcčeivý 

papír. Do levého horního rohu jsem umístila logotyp. Podél spodní 

str[hy ds_g ugístcf[ eiht[ethí ú^[d_ sjif_čhistc. Zvifcf[ ds_g `irgát    

DL (110 x 220 mm). 

Také jsem vypracovala design faktury, zakázkového listu, jř_^áv[]íbi 

protokolu a nabídkového listu.  V tě]bti ^ieug_ht_]b \yfi h_z\ythé 

^i^rž_t určctá i^s[z_hí. J_dc]b _xcst_h]_ jigábá vyčf_hct sgysfivé 

                                                           
16

 Přífib[ č. 13 
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\fiey [ vytviřct t[e rivhivábu ^ieug_htu. Prigyšf_hé g_z_ry t[eé 

ugižňudí féj_ s_ v ^ieug_htu irc_htiv[t. Nabídkový list gá výbr[^hě 

informativní charakt_r, jriti \yf[ ch`irg[]_ h[ hěg s^ěf_h[ g[xcgáfhě 

d_^hi^uš_ [ srizugct_fhě.17 

5.7 Pr_z_nt[ční ^_sk[  

Na lícovou stranu desky jsem umístila logotyp firmy.18 Přc újr[vě vhctřhí 

str[hy ds_g využcf[ záef[^hí `cr_ghí \[rvu. 

5.8 Brožur[ 

J[ei tcštěhý r_ef[ghí výri\_e ds_g zvifcf[ \rižuru, d_fceiž d_dí výri\[ 

nevyž[^ud_ žá^hé v_feé chv_stc]_.19 J_dí jř_^histí d_ t[eé d_^hi^u]bist 

výri\y [ jibi^fí jřc šíř_hí. Přc vyjr[]iváhí \rižury jř_^_ ghiu stáf[ 

úfib[ erát]_ vyjivě^ět i sfuž\á]b h[\íz_hý]b sjif_čhistí                           

[ jr_z_htiv[t `itiar[`c_ r_[fcziv[hý]b jrid_etů. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Přífib[ č. 14 
18

 Přífib[ č. 15 
19

 Přífib[ č. 16 



14 
 

6 Technologická specifika 

V_še_ré eihst[hty styfu `crgy B_h_^ \yfy vytviř_hy v_ v_etirivég 

grafickém editoru A^i\_ Iffustr[tir. Hf[vhí jř_^histí v_etirivé ar[`cey 

oproti té rastrivé d_ ti, ž_ v_etirivý i\ráz_e d_ gižhé sh[^hi zg_hšct 

nebo zvětšct, a to bez ztráty kvality. 

Vš_]bhy siu\iry, jiužív[hé jřc \[r_vhég tcseu, \yfy vytviř_hy 

v \[r_vhég r_žcgu CMYK. V \[r_vhég gi^_fu CMYK s_ jiužív[dí čtyřc 

barvy: Cyan (azurová), Magenta (jurjurivá), Y_ffiw (žfutá), Bf[]e 

(č_rhá). T_hti gi^_f \yf vytviř_h evůfc jri]_su jfhi\[r_vhébi tcseu. 

V_še_rá tcseivá jri^ue]_ (vizitky, bf[vcčeivý j[jír, dopisní obálka, 

faktura, z[eázeivý fcst, jř_^áv[]í jritieif, nabídkový list, jr_z_ht[čhí 

deska, brožur[, g[hu[f) byla vyhotovena s pomocí digitálního tisku. 

T_hti zjůsi\ ds_g zvifcf[, jritiž_ d_ tíg h_d^istujhědšíg                            

[ h_drizšíř_hědšíg h[ riz^íf i^ sítitcseu [ i`s_tu. Dcactáfhí tcse 

v závcsfistc h[ jiužctég gi^_fu tcseárhy z[dcšťud_ ^ist[t_čhě vysieiu 

úriv_ň z[ jigěrhě hízeiu ]_hu. N[ riz^íf i^ i`s_tu ugižňud_ ry]bf_ 

justct g[fiu tcráž jifyar[`c]eé jri^ue]_, gchcgáfhí ghižství jřctig 

h_hí ig_z_hé. Důf_žctiu jř_^histí jri gě \yfi ti, ž_ ds_g gibf[ 

vytcsehiut zeuš_\hí v[rc[htu \u^iu]í jri^ue]_, ibi^hitct d_dí ev[fctu      

[ vč[s dc jizgěhct, ]iž \yfi jřc tcseu i`s_t_g h_gižhé. Přc tcseu \yf 

jiužct j[jír i ar[gáží 100 - 300 g/m². 
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7 Popis díla  

7.1 Logotyp 

Logotyp firmy Bened se skládá z i\r[zivé částc (syg\ifu) [ ar[`c]eébi 

hájcsu dgéh[ sjif_čhistc. Syg\if d_ r_[fcziv[hý v_ světf_ z_f_hé \[rvě 

(CMYK 36, 0, 100, 0). Jgéhi sjif_čhistc d_ vysáz_hi v_rzáfe[gc jísg[ 

Gotham – Bif^, č_rhiu \[rviu (CMYK 0, 0, 0, 100). Syg\if jř_^st[vud_ 

styfcziv[hé zházirhěhí ^igu [ evětu, sjid_hý]b v d_^_h ]_f_e. Ti i^ráží 

s`éru čchhistc sjif_čhistc – zahradní architekturu. Díey jiužctí f_b]_ 

jizh[t_fhý]b jrveů d_ gižhé zh[e jř_číst v rámci sekund a snadno si ho 

z[j[g[tiv[t. Zh[e d_ ^ist[t_čhě výr[zhý [ siuč[shý, s jasným                  

[ d_^hi^u]býg s^ěf_híg. Tv[ry zh[eu dsiu zaoblené, bez drobných 

^_t[cfů. S[githý fiaityj d_ f[eihc]eý [ sh[^hi ji]bijct_fhý, vyvifává 

určctiu [si]c[tcvhí ř[^u. Liaityj fz_ zg_hšct nebo zvětšct do jakékoli 

jitř_\hé v_fceistc. Zůstává jřctig ji]bijct_fhý [ jř_svě^čcvý. Liaityj 

d_ ^i\ř_ ji]bijct_fhý d[e v č_rhi-bílé, tak i v \[r_vhé v[rc[htě. Vyhceá 

b_zey h[ vš_]b hisct_fí]b `cr_ghíbi styfu, sd_^hi]ud_ d_ [ z[dcšťud_ 

významovou a vizuální jednotu. 

7.2 Obchodní tiskoviny  

Vczctey dsiu i\iustr[hhé [ dsiu vytviř_hé v d_^hithég styfu sjif_čhistc. 

O\s[budí d[e fiaityj, t[e c ú^[d_ `crgy. Jsiu h[vrž_hy  ve formátu           

90 x 50 mm. 
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Hf[vcčeivý j[jír sjif_čhistc B_h_^ d_ h[vrž_hý v \[r_vhé v[rc[htě. 

Sfiuží d[e jri vybitiv_hí ^ieug_htů, t[e jri i\]bi^hí eir_sjih^_h]c. 

O\s[bud_ fiaityj [ ú^[d_ sjif_čhistc (i\f[st čchhistc, [^r_su, t_f_`ih,  

e-mailovou adresu, adresu webových stránek). Papír má standardní 

formát A4 (210 x 297 mm). 

Dopisní obálka gá st_dhiu ji^i\u d[ei `cr_ghí j[jír. Sfiuží jri z[sífáhí 

h_drůzhědší eir_sjih^_h]_ h_\i jri z[sífáhí r_ef[ghí]b g[t_rcáfů. 

Obálka je ve formátu DL (110 x 220 mm).  

S[^[ záef[^hí]b ^ieug_htů z[brhud_: `[eturu, z[eázeivý fcst, jř_^áv[]í 

jritieif. Záef[^hígc jrvey ^[hý]b ^ieug_htů dsiu: fiaityj, [^r_sivý 

blok a ch`irg[čhí jif_. M_zc vš_gc jrvey dsiu st[hiv_hy jříshé jigěry. 

Záef[^hí ^ieug_hty s_ jiužív[dí jřc jrá]c s efc_hty. Vš_]bhy g[dí    

formát A4. Nabídkový list formátu A4 obsabud_ výč_t jiseytiv[hý]b 

sfuž_\ a ceny.  

7.3 Pr_z_nt[ční ^_sk[  

Deska je vyhotovena v odpovídajícím stylu a v základní firemní 

barevnosti. Je vybavena klapkou s itviry jri ugístěhí vczctey [ d_ 

h[vrž_h[ jri j[jír `irgátu A4. Sfiuží jri u]biváváhí ^ieug_htů h_\i 

jri jř_^áhí s[^y i\]bi^hí [ r_ef[ghí ^ieug_ht[]_ efc_htivc. 
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7.4 Brožur[ 

Brižur[ d_ vybitiv_h[ d[ei j_vhé ^_sey s jřcj_vhěhiu vfižeiu. Hf[vhíg 

i\s[b_g \rižury d_ výč_t sfuž_\, jiseytiv[hý]b sjif_čhistí, `itiar[`c_ 

r_[fcziv[hý]b jrid_etů. Brižur[ gá d[e r_ef[ghí, t[e c ch`irg[čhí `uhe]c. 

7.5 Manuál 

A\y s_ z[g_zcfi h_sjrávhégu jiužctí eihst[ht vizuálního stylu 

sjif_čhistc B_h_^, \yf vytviř_h g[huáf. V manuálu jsou popsány 

základní prvky firemního stylu a obecná jr[vc^f[ d_dc]b jiužctí. 
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8 Přínos prá]_ pro ^[ný o\or 

N_gysfíg sc, ž_ gůž_ dcž t[ti gá jrá]_ gít v_feý výzh[g jri ^cs]cjfíhu 

ar[`c]eébi ^_scahu. B[e[fářseá jrá]_ d_ v dcstég stujhc d_ště jri]_s_g 

stu^c[, c e^yž s_ jiv[žud_ z[ d_bi `cháfhí stá^cug. Má jrá]_ d_ výsf_^e_g 

gé s[gist[thé tvůrčí čchhistc [ useut_čhěhí určctý]b sf_^iváhí                  

[ [h[fýzy. Pieu^ d^_ i i\r[thistc [ zh[fistc, zíse[hé \ěb_g jrá]_, 

pomohou mi v mém profesním rozvoji. 
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9 Silné stránky 

Z mého pohledu lze k scfhýg stráheág gé jrá]_ z[ř[^ct ^iv_^hist 

jrijr[]iváhí fiaityju. Běb_g jrá]_ ds_g věhiv[f[ zvfášthí jizirhist 

vif\ě \[r_vhébi ř_š_hí, tyju jísg[ [ ]_fé ř[^ě vczuáfhí]b ]b[r[et_rcstce. 

Vytviř_hý fiaityj d_ srizugct_fhý [ sh[^hi z[j[g[tovatelný. Lehkost 

d_bi vhígáhí d_ z[dcštěh[ jřítighistí zhágý]b i\r[zů. Liaityj d_ 

^ist[t_čhě výr[zhý [ siuč[shý, h_s_ d[shé [ jristé s^ěf_hí. Přc jrá]c \yf 

t[eé vytviř_h vzir, et_rý gc jigibf ^i^[t styfu isi\ctist.  

T[eé s_ ^ighívág, ž_ s_ gc ji^[řcfi zf_jšct vczuáfhí sfižeu ^ieug_htů. 

Pieu^ d^_ jrávě i hě, ghiu zvif_hé rizgístěhí jifí h[jigábá sh[^hé 

irc_ht[]c jřc jrá]c s dokumenty. 
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10 Slabé stránky 

Sf[\ší částí \[e[fářseé jrá]_ jri gě \yfi vyjr[]iváhí ar[`c]eébi 

g[huáfu. Dřív_ ds_g hc] ji^i\hébi h_^ěf[f[. Hf_^áhí ^ist[t_čhébi 

ghižství ch`irg[]í i záef[^hí]b jrch]cj_]b [ jr[vc^f_]b d_bi vytvář_hí 

s_ ueáz[fi d[ei sfižctý úeif. Priti gc z[\r[f jri]_s vyjr[]iváhí 

ar[`c]eébi g[huáfu jigěrhě ^fiubiu ^i\u. Diu`ág, ž_ ds_g s_ \_z 

ohledu na vzniklé komplikace nedopustila hrubých chyb.  
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12 Rezumé  

Целью моей работы являлась разработка логотипа и дизайн 

рекламно-полиграфической продукции (маленькой фирмы).  

Я выбрала фирму Bened. Основным родом деятельности  фирмы 

является ландшафтный дизайн. Фирма ведет свою деятельность        

с 1997 года и за это время реализовала множество проектов по 

созданию садов и парков, озеленению окрестностей промышленных 

объектов и т.д.   

Так как я не сотрудничала с фирмой,  главную задачу я  видела,  

прежде всего,  в разработке логотипа как конструктивного элемента 

в продвижении маленькой фирмы как таковой. В ходе работы,           

я попыталась выявить основную роль логотипа, а также рассмотрела 

современные тенденции в дизайне логотипов. Это помогло мне 

понять какой логотип необходим фирме.  

Я создала логотип, который отражает сферу деятельности        

фирмы – ландшафтный дизайн. Благодаря использованию легко 

узнаваемых элементов он читается в секунды и легко запоминается. 

Логотип достаточно выразителен и современен,  с четким и простым 

сообщением. Логотип можно масштабировать до любого 

необходимого размера. При этом он остается понятным                    

и убедительным. Он гармонично смотрится на всех носителях 

фирменного стиля, объединяя их и обеспечивая смысловое               

и визуальное единство. 
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