
PŘÍLOHA Č. 3
RÁMCOVÝ OBSAH ZAKÁZKY NA GRAFICKÝ MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY AKADEMIE VÝTVARNÝCH  
UMĚNÍ V PRAZE

Grafický manuál se odevzdává v 1 tištěné verzi a zároveň v elektronické verzi se zajištěním sdílení všech vý-
stupů a nástrojů. Data budou zpracována pro další DTP zpracování v otevřených formátech programů Adobe 
InDesign či Adobe Illustrator. Datové soubory musí umožňovat tisk ve vysoké kvalitě. Autor ve spolupráci  
s AVU zváží, jaké řešení bude s ohledem na praktičnost i náklady nejvhodnější (cloudové úložiště, interaktivní 
pdf manuál, apod.). 

a. Úvod k manuálu

b. Značka AVU a základní manuál loga

d. Koncepce vizuální identity AVU - vzorové aplikace

c. Označení specializovaných pracovišť AVU

      Logo/logotyp a jeho definice (pokud vizuální identita logo/logotyp obsahuje)

    Interní grafické výstupy

      Písmo

      Barevnost

Části zakázky a položkový rozpis jejich jednotlivých částí: 

→  principy, jak pracovat s manuálem
→  stručné představení konceptu a principu fungování vizuální identity, z čeho vychází, slovní popis
→  pravidla a způsob práce se systémem vizuální identity
→  ukázka aplikací vizuální identity na tištěných materiálech
→  ukázka aplikací vizuální identity na online materiálech

→  varianty loga v ČJ
→  varianty loga v ENG
→  čtvercová varianta loga, není-li základní logo čtvercové, pro použití na sociálních sítích
→  černobílé a barevné varianty v pozitivu a negativu
→  barevné varianty na různých podkladových plochách (pokud budou součástí řešení barevné varianty)
→  rozměry a minimální velikost loga, ochranná zóna 

→  tisková zpráva - ukázka sazby s obrazovým materiálem, šablona pro word
→  faktura - ukázka sazby, šablona pro word
→  dopisní obálky ve 2 rozměrech
→  hlavičkový papír v české a anglické verzi
→  vizitky - vzor vizitky rektora, vzor vizitky zaměstnance, dvojjazyčně

→  Galerie AVU
→  Nakladatelství AVU
→  Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění
→  Vědecko-výzkumné pracoviště – Laboratoř Alma  
→  artyčok.tv
→  Knihovna AVU

→  hlavní písmo
→  doplňkové písmo a doplňkové písmo pro operační systémy Windows a Mac
→  doporučená sazba, způsoby zvýrazňování a min. 2 úrovně nadpisu
→  příklady použití pro několik reálných výstupů

→  základní barvy značky a jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby
→  doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby
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→  šablona pro dokument word 
→  e-mailový podpis 
→  razítko
→  desky

    Externí grafické výstupy

    Venkovní označení budov AVU, navigace (forma a rozsah označení je na autorovi, při respektování      
    omezení z hlediska památkové péče)

→  plakát - ukázka principu práce s plakátem AVU
→  leták - ukázka práce s letákem AVU
→  tištěná pozvánka - ukázka principu práce s pozvánkou na akci AVU
→  elektronická pozvánka - ukázka principu práce s pozvánkou na akci AVU
→  šablona newsletteru
→  grafika pro sociální sítě - profilová a úvodní fotka, návrh templatu jednotné vizuální komunikace (FB, IG)

→  hlavní budova (včetně řešení panelu pro prezentaci plakátů u vstupu) 
→  budova Moderní galerie
→  Ateliér Jana Zajíce
→  budova Školy architektury
→  Šalounův ateliér
→  návrh grafiky základní sady 20 piktogramů pro navigaci po budovách

e. Grafické řešení komunikace diplomatnské výstavy v r. 2019

f. Webové stránky

g. Merchandising 

h. Implementace 

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele.

Pokud v průběhu projektu dojde k dílčím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být po spo-
lečné dohodě vyhlašovatele a realizátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v adekvátním 
rozsahu.

→  grafické řešení plakátu
→  grafické řešení katalogu výstavy
→  vzor pro plakát a katalog výstavy, se kterým budou v dalších letech pracovat další grafici (při za-   
    chování vizuální identifikace AVU) 

→  koncept grafického řešení webu 
→  grafické řešení homepage na připravené zadání (zadána struktura a obsah homepage)
→  grafické řešení 10 podstránek na připravené zadání (zadána struktura a obsah webu)

→  blok / skicář
→  návrh 1 atypického předmětu problematizujícího podstatu merchandesignu dle vlastního výběru

→  zaškolení odpovědných pracovníků, externího grafika a dalších osob s manuálem pracujících,  
    art directing výstupů, práce nespecifikované v rámcovém manuálu - 10 hodin
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PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

DO 15. 2. 2019
a. Úvod k manuálu 
b. Značka AVU a základní manuál loga
c. Grafické řešení pro komunikaci specializovaných pracovišť AVU

DO 31. 3. 2019
d. Koncepce vizuální identity NGP - vzorové aplikace

DO 15. 4. 2019
e. Grafické řešení komunikace diplomantské výstavy 2019

DO 31. 5. 2019
f. Webové stránky
g. Merchandising
h. Implementace
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