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Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
zastoupená Prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc.,
rektorem univerzity, vyhlašuje v odborné spolupráci
s Design centrem České republiky kombinovanou soutěž
veřejnou a vyzvanou s cílem vytvoření nového
jednotného vizuálního stylu pro Mendelovu zemědělskou
a lesnickou univerzitu v Brně

Preambule
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU v Brně) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením
v České republice. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku
1994. V současné době ji tvoří Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta a Zahradnická
fakulta. Vedení univerzity navrhuje vytvořit a zavést jednotný vizuální styl (JVS), který pozitivně ovlivní komunikaci uvnitř organizace, zkvalitní prezentaci univerzity vůči okolnímu světu a pohled na ni z vnějšku a bude odrážet dynamičnost jejího vývoje
v rámci Evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru.
Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je vytvořit jednotný vizuální styl pro
MZLU v Brně, jehož základem bude značka a logotyp MZLU
v Brně, a na ně navazující značka a logotyp jednotlivých
fakult. Logotyp by měl sestávat z grafického symbolu charakterizujícího činnost univerzity se slovním spojením oficiálního
názvu univerzity v české (Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně), anglické (Mendel University of Agriculture
and Forestry Brno) a latinské mutaci (Universitas Agriculturae
et Silviculturae Mendeliana Brunensis). Totéž se týká značky
a logotypu fakult – Agronomická fakulta (Faculty of Agronomy,
Facultas Agronomica), Lesnická a dřevařská fakulta (Faculty
of Forestry and Wood Technology, Facultas Silviculturae et
Technologiae Ligni), Provozně ekonomická fakulta (Faculty of
Business and Economics, Facultas Oeconomica), Zahradnická
fakulta (Faculty of Horticulture, Facultas Horticulturae). Je
nutné zohlednit také názvy univerzity a jednotlivých fakult ve
zkratkách – MZLU v Brně, AF, LDF, PEF a ZF.
Předpokládá se používání značky a logotypu, eventuelně
slovního označení Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně i jednotlivě, nezávisle na sobě.
Účastníci soutěže:
Soutěž je vyhlášená jako dvoukolová kombinovaná – veřejná
a vyzvaná. Soutěže se mohou zúčastnit vyzvaní tvůrci a dále
fyzické i právnické osoby se zastoupením fyzických osob,
které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni vyhlašovatelé, členové jury
a jejich rodinní příslušníci.
Podmínky soutěže
Zájemci o účast v soutěži jsou povinni dodat na adresu
Design centra České republiky v Brně (viz kontaktní adresy)
sekretáři soutěže Mgr. Ivaně Janíčkové řádně vyplněnou
písemnou přihlášku do soutěže a soutěžní práci, a to nejpozději do 1. prosince 2006 do 15.00 hodin. Tento termín se
považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Vyzvaní autoři
předloží minimálně 3 návrhy, maximální počet návrhů u všech
soutěžících je 5. Rozsah práce a další požadavky na 2. kolo
soutěže budou upřesněny po schůzce vybraných autorů s vypisovateli soutěže nejpozději do jednoho týdne po vyhodnocení 1. kola soutěže. Zasláním přihlášky dávají soutěžící svůj
souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením
jejich prací i jejich publikováním. Zachování autorských práv
není v tomto případě dotčeno.
Požadovaná forma zpracování soutěžních návrhů
Návrh jednotného vizuálního stylu univerzity a jednotlivých
fakult musí být předložen na tuhé podložce (nejlépe kapa)
formátu A2 v barevném i černobílém provedení značky a logotypu v rozměru 15 x 15 cm a ve zmenšení na minimální rozměr
15 x 15 mm. Podmínkou je dodání CD ROM v obvyklém grafickém formátu jpg, eps nebo tif v tiskové kvalitě (min. 300 dpi
na A4) z důvodů následné publikační činnosti.
Jednotlivé návrhy musí respektovat následující požadavky:
•
grafický návrh značky a logotypu univerzity a fakult
v plnobarevném i černobílém provedení
•
návrh vlajky – standarty univerzity
•
návrh pečetě univerzity
•
návrh aplikace značky a logotypu univerzity na další
prvky vizuální komunikace univerzity, tj. tiskoviny,
novoroční přání, navigační systém, webové stránky atd.
Na vyžádání autora univerzita poskytne pro zpracování návrhu
další dokumentaci, např. současně užívané znaky a prvky
vizuální komunikace.
Vyhodnocení soutěžních návrhů
Vyhodnocení soutěžních návrhů provede hodnotitelská jury
ve složení: za DC ČR

Č

R

•

akad. mal. Karel Aubrecht,
místopředseda Asociace užité grafiky
•
Mgr. Václav Houf,
vedoucí Ateliéru grafického designu FaVU VUT v Brně
•
Akad. mal. Jan Jiskra
•
doc. akad. mal. Karel Míšek,
vedoucí ateliéru grafického designu FUUD UJEP Ústí
nad Labem, předseda Asociace užité grafiky
•
prof. akad. mal. Rostislav Vaněk,
vedoucí ateliéru grafického designu na VŠUP Praha
a předseda Typo Design Clubu
za MZLU v Brně
•
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
rektor
•
prof. Dr. Ing. Libor Grega,
prorektor pro zahraniční styky a Public Relations
•
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.,
děkanka Provozně ekonomické fakulty
•
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.,
děkan Agronomické fakulty
•
doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
•
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.,
děkan Zahradnické fakulty
Tajemníkem jury je ing. Milan Kabát. Hodnotitelská jury se
bude řídit jednacím řádem hodnotitelských jury DC ČR.
Termín hodnocení soutěžních prací je pro první kolo
stanoven do poloviny prosince 2006 a pro druhé kolo do
konce ledna 2007. Do druhého kola postoupí maximálně 3
soutěžní návrhy.
Kritéria hodnocení
•
splnění všech požadavků dle specifikace zadání
•
původnost díla, výtvarná originalita, celková výtvarná
úroveň řešení
•
možnost využití značek pro polygrafické zpracování i na
označení trojrozměrných a reliéfních předmětů
Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže oznámí soutěžícím DC ČR písemně bezprostředně po vyhodnocení obou kol soutěže. Slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže proběhne při nejbližší vhodné
příležitosti, která bude určena dodatečně.
Ceny
MZLU v Brně po splnění všech požadavků uhradí autorům
za každý postupující návrh do druhého kola (maximálně 3)
finanční odměnu 5.000 Kč. Vyzvaní autoři obdrží od MZLU
v Brně při splnění podmínek skicovné ve výši 5.000 Kč.
Vítěz obdrží od MZLU v Brně 50.000 Kč a bude s ním
uzavřena licenční smlouva o vytvoření autorského díla.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat na návrh hodnotitelské jury žádnou z prací jako vítěznou. Vyhlašovatelé této
soutěže se zavazují k zachování autorských práv a prohlašují,
že nezneužijí žádný ze soutěžních návrhů ani dílčích řešení ke
svým zájmům. Po skončení soutěže a výstavních akcí budou
soutěžní návrhy archivovány na MZLU v Brně.
Kontaktní adresy
Přihlášky a propozice soutěže je možno si vyzvednout na
kontaktních adresách: DC ČR, Radnická 2, 602 00 Brno,
tel.: 542 425 922, janickova@designcentrum.cz
Galerie DC ČR, Jungmannova 30 – Mozarteum,
110 00 Praha 1, tel.: 222 317 860. Budou k dispozici také na
www.designcentrum.cz a www.mendelu.cz.
V Brně, dne 25. září 2006
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU v Brně

Karel Kobosil
ředitel Design centra ČR
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

BR N O

Vytvoření jednotného vizuálního stylu pro MZLU
Autor
příjmení
jméno
adresa (vč. PSČ)
telefon
fax
e-mail

Autorský kolektiv
název
kontakt. osoba / příjmení
jméno
adresa (vč. PSČ)
telefon
fax
e-mail

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám .................... ks
soutěžní práce.

Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovateli.

V

dne

podpis

