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SOUTĚŽ NA NOVOU VIZUÁLNÍ IDENTITU AVU – DOTAZY A ODPOVĚDI  
  
19. 9. 2018  
 
Dotazy a informace vyplývající z osobního briefování účastníků, které proběhlo ve dnech 10. 
a 14. září 2018. Za jednotlivé účastníky soutěže se zúčastnili následující zástupci:  
  

Účastník soutěže  Přítomni  Termín briefingu  

Anymade Studio 
Filip Nerad 10. 9. 2018  

Petr Cabalka  10. 9. 2018  

Tereza Hejmová Tereza Hejmová 10. 9. 2018  

Ex Lovers 
David Březina 10. 9. 2018  

Zuzana Kubíková 10. 9. 2018  

20YY Designers 
Petr Bosák 10. 9. 2018  

Robert Jansa 10. 9. 2018  

Parallel Practice Jan Brož 14. 9. 2018 

Mütanta 
Jaromír Skácel 14. 9. 2018 

Richard Wilde 14. 9. 2018 

Laboratoř Petra Babáka Petr Babák 14. 9. 2018 

  
  
Doplňující informace vyplývající z osobních briefingů:  

● V příštím roce (na podzim) bude AVU slavit 220 let od založení, bude to příležitost 
pro uplatnění nové vizuální identity (komunikace výročí, propagace doprovodného 
programu, aj.) 

● Jako doplňující materiály dáváme soutěžícím k dispozici Průvodce studiem pro 
studenty AVU a schéma organizační struktury škol (Příloha č. 7) 

● Webový portál: 
o v současné době funguje web AVU v systému Drupal, který je potřeba co 

nejdříve upgradovat na novější verzi, pokud nový web AVU bude vyžadovat 
jiný systém, je možné na něj přejít (po zvážení finančních i technologických 
možností AVU), 

o od nového webu předpokládáme, že bude velmi aktuální jak technicky, tak 
obsahově, 



o v současné době vzniká podrobnější zadání pro tvorbu nového webu AVU - 
máme k dispozici analýzu a doporučení vyplývající z uživatelského testování 
současného webu AVU, dále vzniká struktura a rámcový obsah nového webu 
AVU, 

o web by neměl být elitářský, měl by být nízkoprahový tak, aby byl přístupný a 
srozumitelný pro každého, 

o návrh pro web AVU požadujeme až ve 2. kole soutěže, nepředpokládáme, že 
se soutěžící budou do webu pouštět už v 1. kole. Pokud to však budou 
pokládat za důležité, mohou návrh webu představit už v 1. kole. 

● Příklady dobré praxe (str. 9, bod 6.6) - upřesnění: tento bod pravidel vznikl z diskuze 
širšího vedení AVU nad ukázkami vizuálních identit zahraničních vysokých škol 
zaměřených na výtvarné umění. Vzhledem k různým názorům osobností AVU tam 
můžete najít i věci, které se navzájem popírají. Berte tento bod jako ukázku 
vlastností, které zástupci AVU na vybraných vizuálních identitách oceňovali, měl by 
pro vás být spíše doplňkovou informací, nepředpokládáme, že byste na něm novou 
vizuální identitu stavěli. 

● Většina komunikace AVU probíhá online - především na webu a Facebooku. Web 
má do budoucna velké priority.  

● Označení specializovaných pracovišť AVU - zpřesnění: v příloze č. 3 Rámcový obsah 
zakázky, je uveden bod “Označení specializovaných pracovišť AVU”, pod kterým se 
skrývá 6 pracovišť AVU. Některá jsou externí a jsou s AVU spjatá především místem 
(artyčok.tv, Laboratoř Alma), některá jsou svojí činnosti s AVU spjatá intenzivněji 
(Nakladatelství AVU, Galerie AVU, Knihovna AVU). K jejich označování a 
propisování vizuální identity AVU do jejich činnosti se bude přistupovat individuálně 
na míru každému pracovišti. 

 
 
 
1/ Otázka: Do jaké míry je pro AVU důležité logo/značka? 
Odpověď: Logo/značka pro nás jsou důležité, ale nejsou prioritou. Nejdůležitější je pro nás 
silný koncept, na kterém bude vizuální identita založena. 
 
 
2/ Otázka: Kdo graficky zpracovává výstupy AVU teď a kdo by to měl být po realizaci 
soutěže? Jaké jiné výstupy AVU generuje kromě diplomantské výstavy?  
Odpověď: V současné době AVU nemá koncepční systém, vše vzniká nárazově, každá 
část AVU si vytváří vlastní vizuální materiály. Kromě diplomantské výstavy se komunikují 
také výstavy a akce Galerie AVU, dále pak výstupy nakladatelství AVU a dalších pracovišť, 
máme 18 ateliérů, zahájení a konec akademického roku nebo den otevřených dveří. V 
současnosti oslovujeme na všechny výstupy vybrané grafiky individuálně.  
V příloze č. 3 najdete Rámcový obsah zakázky, kde najdete výpis toho, co předpokládáme, 
že bude v rámci získané zakázky realizovat vítězný grafik/studio. Vítěz soutěže odevzdá 
AVU manuál ke grafické vizuální identitě tak, aby byla schopná s materiály pracovat i 
samostatně pro svoji běžnou činnosti (například ve spolupráci s in-house grafikem). Aby byla 
kvalita a koncept vizuální identity zachován i do budoucna, počítáme s dlouhodobou 
spoluprací s vítězným grafikem/studiem a s jeho art direkcí. Běžné výstupy bychom si rádi 



zajišťovali pro větší flexibilitu sami (s pomocí in-house grafika), pro náročnější výstupy, kde 
bude potřeba autorsky do vizuální identity zasáhnout, počítáme, že budeme oslovovat vítěze 
soutěže. 
 
3/ Otázka: Je možné navázat na současné logo? 
Odpověď: Koncepčně je možné na něj navázat. Představa AVU je však spíše taková najít 
pro novou vizuální identitu nový silný koncept. 
 
 
4/ Otázka: Máte pocit, že je pro AVU potřeba korporátní identita? Nemůže být určitá 
roztříštěnost benefitem? Chybí vám vizuální identita? 
Odpověď: Určitá roztříštěnost by měla být zahrnuta do konceptu. Vizuální komunikaci však 
musíme sjednotit ideou. V tuto chvíli je to neřízený chaos. Každý si materiály připravuje sám, 
je to nekoncepční. Vizuální identita nám chybí, v současné době balancujeme, připravujeme 
program pro oslavy 220 let AVU. Jejich součástí bude téma emancipace, jakými 
emancipačními fázemi AVU prošla - i teď je důležité pojmenovat AVU, co v současné době 
vyjadřuje. Naše aktuální logo vyjadřuje to, co AVU byla v 90. letech. Soutěží nehledáme 
korporátní identitu, spíše hledáme koncept nové vizuální  identity.  
 
5/ Otázka: Které výstupy jsou pro AVU z hlediska komunikace nejzásadnější?  
Odpověď: Jednoznačně je to webový portál. Sociální sítě považujeme pro komunikaci spíše 
za doplňkové. Nejdůležitější akcí roku je pak diplomantská výstava. V příštím roce to budou 
také oslavy 220 let od založení AVU. 
 
6/ Otázka: Spolupracuje AVU se zahraničními školami? Je potřeba, aby vizuální 
identita byla mezinárodní? 
Odpověď: Ano, se zahraničním spolupracujeme. Anglické verze komunikačních materiálů 
vytváříme, ale v omezené míře. Webový portál např. bude mít anglickou verzi, ale nebude 
plnohodnotná. Název Akademie výtvarných umění v Praze překládáme jako Academy of 
Fine Arts in Prague, zkratku AVU používáme univerzálně a do jiných jazyků  ji 
nepřekládáme. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


