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Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží k ucelené grafické
komunikaci uvnitř i vně této instituce a k prezentaci univerzity navenek jako sourodého celku
fakult.
Tento Průvodce jednotným vizuálním stylem UJEP definuje principy a pravidla užívání korporátního stylu UJEP a jejích součástí. Jeho základními prvky jsou: značka univerzity, značky fakult,
písmo, barevnost a tvarosloví. Průvodce dále kodifikuje vizuální identitu UJEP v aplikacích
jednotného vizuálního stylu a v příkladech stanovených, doporučených nebo zakázaných
variant jeho užívání.
Průvodce definuje pouze nejčastější formy konkrétního užití jednotného vizuálního stylu, a proto
je třeba při dalších aplikacích jednotného stylu respektovat základní principy a normy definované
Průvodcem. Zároveň je nutné dbát na dodržení estetické kvality grafické komunikace a vysoké
úrovně realizace i materiálového zpracování konkrétních aplikací.
Průvodce slouží jako návod a současně norma pro užívání jednotného vizuálního stylu na UJEP,
ne jako předloha k reprodukci. Pro účely reprodukce je určeno CD s konkrétními šablonami
jednotlivých grafik a publikací, které obsahuje tento Průvodce.
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ZNAČKA
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

ZÁKLADNÍ PRVEK – PRUH
Vybraný grafický prvek vychází z původního logotypu – konkrétně lomítka erbu lva.
Je tedy zachována spojitost také s původním logotypem.
Zároveň však vybraný prvek není ničím určující nebo omezující, je zcela neutrální.
Díky své jednoduchosti a hravosti je snadno aplikovatelný na veškeré univerzitní materiály.
Při správném použití bude vždy evokovat souvislost s hlavním logotypem univerzity.
Číselné hodnoty jsou udávany v milimetrech. Výjimkou je hodnota ve stupních,
která je vepsána do kruhu.
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ZNAČKA UJEP

ZÁKLADNÍ PRVEK

6

ZNAČKA
Jemný, efektivní, jednoduchý a dynamický logotyp.
Logotyp vyjadřuje dynamiku rozvoje univerzity, která je zaměřena na mladého inteligentního
a kreativního člověka.
Díky logické a hravé barevnosti ideálně propojuje jednotlivé fakulty a zachovává
jejich spojitost.
Standardní velikost značky UJEP je odvozena od vzdálenosti mezi levým a pravým základním
prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém obdélníku.
Všechny číselné hodnoty jsou uváděny v milimetrech.
1.4
5.6

Písmo použité ve značce UJEP je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky) ve velikosti 5,3 bodu.
Odkaz na šablony:

8.4

30

\DATA\ZNACKA\UJEP

38

ZNAČKA UJEP

STANDARDNÍ VELIKOST
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ZNAČKA – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Důvodem pro změnu typografie u minimální velikosti značky UJEP je nutnost zachování čitelnosti
názvu univerzity, který by jako jednořádkový text toto kritérium nesplňoval.
Všechny číselné hodnoty jsou uváděny v milimetrech.
Písmo použité ve značce UJEP (minimální velikost) je Helvetica CE Condensed Medium ve velikosti
5,3 bodu s prokladem 6,94 bodu.
Minimální velikost značky UJEP se používá jen v případě, že není možné použít standardní
velikost značky.

UNIVERZITA
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MINIMÁLNÍ VELIKOST
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ZNAČKA – S POUŽITÍM ZKRATKY „UJEP“
Tato varianta značky je odvozena od minimální velikosti, z níž si ponechává hlavní grafický motiv.
Varianta se zkratkou je doporučena používat v této velikosti, pro použití ve větší velikosti je připravena standardní varianta.
Písmo použité ve značce se zkratkou „UJEP“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 69 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „UJEP“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.
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S POUŽITÍM ZKRATKY
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ZNAČKA – S POUŽITÍM NÁZVŮ DALŠÍCH ČÁSTÍ UNIVERZITY
Tato varianta značky je odvozena od minimální velikosti, z níž si ponechává hlavní grafický motiv,
umístění a velikost textu. Je zde použito písmo Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 5,3 bodů
s prokladem 150 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Ochranná zóna a síťová konstrukce značky je shodná s minimální velikostí značky UJEP
Značka univerzity s použitím dalších názvů je doporučena používat jen v této velikosti.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\NEZARAZENE
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ZNAČKA UJEP

S POUŽITÍM NÁZVŮ
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VELIKOSTI
Ostatní velikosti značky UJEP se odvozují od standardní velikosti 30 mm.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pro tuto variantu značky je určena nejmenší možná velikost 24,3 mm (rozměr mezi levou
a pravou patou základního prvku).

24.3

Doporučené změny velikosti by měly být v celých číslech. Hlavní kritérium pro změnu velikosti
je však určeno použitím značky, které vychází z charakteru tiskoviny, potišťovaného materiálu,
tiskové techniky atd. Příklady změn velikosti jsou zobrazeny na pravé straně.
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OSTATNÍ VELIKOSTI
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OCHRANNÁ ZÓNA U STANDARDNÍ VELIKOSTI ZNAČKY UJEP
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

B

Značka UJEP v latinské jazykové mutaci ma ochrannou zónu schodnou s českou mutací.
Anglická mutace má ochrannou zónu pozměněnou (viz následující dvoustrana).
Ochrannou zónu je zakázáno porušovat.

3xB
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OCHRANNÁ ZÓNA U STANDARDNÍ VELIKOSTI ZNAČKY UJEP (ANGLICKÁ MUTACE)
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
A

B

3xB

3xA

0.5xB
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4xB

OCHRANNÁ ZÓNA
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OCHRANNÁ ZÓNA U MINIMÁLNÍ VELIKOSTI ZNAČKY UJEP
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
A

Postup pro určení velikosti zóny je ukázán na pravé straně.

B

Ochrannou zónu je zakázáno porušovat.

8xA

UNIVERZITA
J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

4xB

OCHRANNÁ ZÓNA

2xB
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OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY ZNAČKY SE ZKRATKOU „UJEP“
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „UJEP“ je naprosto totožná jako u varianty minimální
velikosti značky.
A

Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.

B

Postup pro určení velikosti zóny je ukázán na pravé straně.
Ochrannou zónu je zakázáno porušovat.

8xA

2xA

0.5xB
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4xB
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OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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SÍŤOVÁ KONSTRUKCE ZNAČKY – STANDARDNÍ, MINIMÁLNÍ A VARIANTA SE ZKRATKOU
Síťový rozkres značky stanovuje vzájemné poměry a umístění prvků.

A

Síť vychází ze základního grafického prvku značky a ze vzdálenosti mezi jednotlivými pruhy.

B

Tento rozkres slouží pouze ke kontrole proporčních poměrů a rozmístění prvků v síti.

0.5xA

UNIVERZITA
J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

1xB

0.5xA

0.5xA

1xB
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SÍŤOVÁ KONSTRUKCE VŠECH VARIANT
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BAREVNOST ZNAČKY
Značka UJEP se skladá z osmi barevných částí a tak není možné jí tisknout přímými
barvami z důvodu vysokých ekonomických nákladů. Přesto jsou zde Pantone hodnoty
barev určeny, protože se týkají fakult, ke kterým jsou přiřazeny.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Barevné hodnoty v hexakódu jsou zde uvedeny převážně pro programátory.

PANTONE Coated

Cool Gray 10C

362C

123C

165C

186C

322C

212C

2925C

Hexacode

666666

67AF23

FBBE00

EB690A

D20019

007381

E53188

0095CF

RGB

103 | 92 | 87

103 | 175 | 35

251 | 190 | 0

235 | 105 | 10

210 | 0 | 25

0 | 115 | 129

229 | 49 | 136

0 | 149 | 207

CMYK

45 | 45 | 45 | 45

66 | 0 | 100 | 0

0 | 28 | 100 | 0

0 | 70 | 100 | 0

0 | 100 | 100 | 10

100 | 0 | 33 | 35

0 | 89 | 0 | 0

78 | 26 | 0 | 0

ZNAČKA UJEP

HODNOTY BAREV ZNAČKY
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (STANDARDNÍ A MINIMÁLNÍ VELIKOST)
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

UNIVERZITA
J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA
J. E. PURKYNĚ
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UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (HODNOTY BAREV)
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

UNIVERZITA
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TE

ZNAČKA UJEP

X

T

PANTONE Coated

Cool Gray 9C

Hexacode

9C9D9F

Black 3C
1A17AB

RGB

156 | 157 | 159

26 | 23 | 27

CMYK

0 | 0 | 0 | 50

0 | 0 | 0 | 100

HODNOTY BAREV ČERNOBÍLÉ ZNAČKY
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DALŠÍ BARVY POUŽÍVANÉ V RÁMCI GRAFICKÝCH PRODUKTŮ UNIVERZITY
Barvy na pravé straně jsou používané v dalších publikacích a grafikách.
1 – Světle šedá barva se nejvíce používá jako výplň základního grafického prvku, a to tehdy,
kdy je potřeba potlačit jeho výraznost na maximum. Příklady použití: Plnobarevné značky 		
fakult, vizitky fakult, ID karta pro hosty.
2 – Tuto šedou barvu obsahují černobílé varianty značky UJEP. Jiné použití není doporučeno.
3 – Nejtmavší šedá barva se používá nejčastěji. Její hlavní užití je jako výplň barvy obecného
textu pro standardní použití. Dále jako výplň grafického prvku pruhů, kdy není vhodné používat korporátní barvy fakult. Tato barva se převážně používá v kombinaci se
základní plnobarevnou značkou UJEP a nebo její černobílou variantou, popřípadě v kombinaci s černobílými variantami značek fakul, a to z ekonomických důvodů.
Příklady použití: Dopisní papír (základní písmo), ediční řada publikací Acta Universitatis 		
Purkynianæ, směrnice, příkazy, osvědčení, diplomy, text na webových stránkách atd.
4 – Světlá fialová barva má užití jako vyplň odkazu na webových stránkách po najetí kurzoru.
Pužívání této barvy jinde než na webových stránkach (viz popis výše) se nedoporučuje.
5 – Tmavě fialová barva má za úkol dostatečně zvýraznit odkazy na webových stránkách (po
najetí kurzoru odkazy zesvětlají – viz barva číslo 4). Používá se jen pro zakladní stránky UJEP,
nikdy ne pro webové stránky jednotlivých fakult. Na stránkách fakult se pro
zvýraznění odkazu používá korporátní barva dané fakulty. Tato barva se dále používá
v tabulkách, které jsou na webových stránkách UJEP. Její další užití je omezeno jen jako zvýrazňovací prvek v obecném textu (v tomto případě texty produkované samotnou univerzitou,
ne jejími součástmi) a nahrazuje korporátní barvu fakult (viz strana 184 – „MOŽNOSTI
PRO ZVÝRAZNĚNÍ A OBSAHOVÉ VYZNAČOVÁNÍ“).

5

4

3

2

1

PANTONE Coated

Cool Gray 3C

Cool Gray 9C

Cool Gray 11C

2583C

2603C

Hexacode

D9DADB

9C9D9F

646567

9260A0

6D1F80

RGB

217 | 218 | 219

156 | 157 | 159

100 | 101 | 103

149 | 97 | 160

109 | 31 | 128

CMYK

0 | 0 | 0 | 20

0 | 0 | 0 | 50

0 | 0 | 0 | 75

50 | 70 | 0 | 0

70 | 100 | 0 | 0

ZNAČKA UJEP

DALŠÍ BARVY
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UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

PLNOBAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY NA BAREVNÉM POZADÍ

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

10% K

20% K

Značka UJEP je pestře barevná a aby nedocházelo k optické změně barev díky působení
barevnosti pozadí, je doporučeno značku umisťovat na čistě bílé pozadí.
V případě, kdy to není možné, je maximální přípustné zabarvení pozadí do 20% tonální sytosti
pro černou barvu (K). Pro ostatní barvy je přípustná tonální sytost do 10% u pozadí – viz příklad
na pravé straně (10% Y).

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

20% průhlednost

10% Y

Plnobarevná značka je použitelná i pro nekompaktní barevná pozadí (fotografie). Avšak intenzita
barev pozadí musí být potlačena, aby značka byla stále výborně čitelná. Pravidlo, které by obecně určovalo průhlednost, není a tak je nutné, aby se grafik řídil svým úsudkem.
Pozitivní černobílá varianta se používá na pozadí s tonální sytostí 0–39% (barevná pozadí)
a 0–25% (šedá pozadí).

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

30% C

25% K

Negativní černobílá varianta se používá na pozadí s tonální sytostí 40–100% (barevná pozadí)
a 26–100% (šedá pozadí).
Černobílá varianta značky se dá použít i s barevným nekompaktním pozadím. Je však nutné
dbát na zachování kontrastu pozadí se značkou a na její čitelnost. Spravné umístění a zvolení
nejvhodnější varianty značky je však ponecháno na grafikovi a jeho profesionálním úsudku.
UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

U jednotlivých značek fakult je doporučeno vyhnout se použití na jiné než čistě bílé
pozadí.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

40% C

30% K

Pro minimální velikost značky UJEP platí stejná pravidla, jako pro standardní velikost.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ZNAČKA UJEP

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UŽITÍ NA POZADÍ

36

PLNOBAREVNÁ ZNAČKA V JAZYKOVÝCH MUTACÍCH
Značka UJEP ma tři jazykove mutace: českou, latinskou a anglickou.
Žádné další mutace nejsou přípustné.
česká mutace

latinská mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

JAZYKOVÉ MUTACE

38

STANDARDNÍ ČERNOBÍLÁ ZNAČKA V JAZYKOVÝCH MUTACÍCH
Značka UJEP má tři jazykove mutace: českou, latinskou a anglickou.
Žádné další mutace nejsou přípustné.
česká mutace

latinská mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

JAZYKOVÉ MUTACE

40

MINIMÁLNÍ ČERNOBÍLÁ ZNAČKA V JAZYKOVÝCH MUTACÍCH
Značka UJEP, v minimální i standardní velikosti, má tři jazykove mutace: českou, latinskou
a anglickou. Žádné další mutace nejsou přípustné.
česká mutace

latinská mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

JAZYKOVÉ MUTACE

42

ZAKÁZANÉ VARIANTY ZNAČKY UJEP
nepřebarvovat

neměnit textovou část

nedeformovat

neměnit polohu a proporce

nepřidávat efekty

neměnit písma

nezprůhledňovat

nezrcadlit

Nepřípustné možnosti zobrazené vpravo jsou jen úkázkami špatného používání značky a nedefinují všechny zakázané varianty – jsou pouze výběrem nejčastějších chyb při používání značky.
Značka UJEP smí být používána jen v souladu s pravidly charakterizovanými tímto Průvodcem.
Pravidlo zakázaných variant se týká všech schválených verzí značky UJEP a jeho součástí.

nenatá
tiskov čet vůči h
ra
iny jin
ak než ně
v 90˚

neporušovat ochrannou
zónu žádným graﬁckým
prvkem, textem, apod .

ZNAČKA UJEP

ZAKÁZANÉ VARIANTY

44

ZNAČKA UJEP – FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU
Standardní velikost značky UJEP – Fakulta výrobních technologií a managementu je odvozena
od vzdálenosti mezi levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako
jediná v růžovém obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Fakulta výrobních technologií a managementu je Helvetica CE
Condensed Bold (verzálky) ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 5,5 bodu v bílé barvě.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\FVTM
1.25
1.4
7

13

30
37
43

ZNAČKA UJEP

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

32
46

ZNAČKA UJEP (FVTM) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FVTM) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FVTM) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

FVTM – MINIMÁLNÍ VELIKOST

48
32

ZNAČKA UJEP (FVTM) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FVTM“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s nulovým prokladem.
Značka univerzity s použitím zkratky „FVTM“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

FVTM – VARIANTA SE ZKRATKOU

50
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FVTM)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FVTM) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B

4xB

4xA

4xA

4xB

ZNAČKA UJEP

FVTM – OCHRANNÁ ZÓNA

52
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FVTM) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
A

B

4xB

4xA
4xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

5xB

FVTM – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI

54

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FVTM) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FVTM“ je naprosto totožná s variantou minimální
velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

4xB

2xB

FVTM – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU

56
32

PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FVTM) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FVTM – JAZYKOVÉ MUTACE

58
32

ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FVTM) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FVTM – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)

60
32

ZNAČKA UJEP – FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Standardní velikost značky UJEP – Fakulta životního prostředí je odvozena od vzdálenosti mezi
levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém
obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Fakulta životního prostředí je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky) ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti
5,5 bodu v bílé barvě.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\FZP
1.25
1.4
7

13

30
37
43

ZNAČKA UJEP

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

32
62

ZNAČKA UJEP (FŽP) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FŽP) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FŽP) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

FŽP – MINIMÁLNÍ VELIKOST

64
32

ZNAČKA UJEP (FŽP) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FŽP“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 60 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „FŽP“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

FŽP – VARIANTA SE ZKRATKOU

66
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FŽP)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FŽP) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B

4xB

4xA

4xA

4xB

ZNAČKA UJEP

FŽP – OCHRANNÁ ZÓNA

68
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FŽP) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
A

B

4xB

4xA
4xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

5xB

FŽP – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI

70
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FŽP) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FŽP“ je naprosto totožná s variantou minimální
velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

4xB

2xB

FŽP – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU

72
32

PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FŽP) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FŽP – JAZYKOVÉ MUTACE

74
32

ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FŽP) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FŽP – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)

76
32

ZNAČKA UJEP – FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU
Standardní velikost značky UJEP – Fakulta umění a designu je odvozena od vzdálenosti mezi
levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém
obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Fakulta umění a designu je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky) ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti 5,5 bodu
v bílé barvě.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\FUD
1.25
1.4
7

13

30
37
43

ZNAČKA UJEP

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

32
78

ZNAČKA UJEP (FUD) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FUD) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FUD) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

FUD – MINIMÁLNÍ VELIKOST

80
32

ZNAČKA UJEP (FUD) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FUD“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 60 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „FUD“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

FUD – VARIANTA SE ZKRATKOU

82
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FUD)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FUD) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B

4xB

4xA

4xA

4xB

ZNAČKA UJEP

FUD – OCHRANNÁ ZÓNA

84
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FUD) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
A

B

4xB

4xA
4xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

5xB

FUD – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI

86
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FUD) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FUD“ je naprosto totožná s variantou minimální
velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

4xB

2xB

FUD – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU

88
32

PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FUD) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FUD – JAZYKOVÉ MUTACE

90
32

ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FUD) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FUD – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)

92
32

ZNAČKA UJEP – FILOZOFICKÁ FAKULTA
Standardní velikost značky UJEP – Filozofická fakulta je odvozena od vzdálenosti mezi levým
a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém
obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Filozofická fakulta je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky)
ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti 5,5 bodu
v bílé barvě.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\FF
1.25
1.4
7

13

30
37
43

ZNAČKA UJEP

FILOZOFICKÁ FAKULTA

32
94

ZNAČKA UJEP (FF) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FF) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FF) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

FF – MINIMÁLNÍ VELIKOST

96
32

ZNAČKA UJEP (FF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FF“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 60 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „FF“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

FF – VARIANTA SE ZKRATKOU

98
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FF)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FF) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B

4xB

4xA

4xA

4xB

ZNAČKA UJEP

FF – OCHRANNÁ ZÓNA
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FF) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
A

B

4xB

4xA
4xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

5xB

FF – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FF“ je naprosto totožná s variantou minimální velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP

4xB

2xB

FF – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FF – JAZYKOVÉ MUTACE
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FF – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)
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ZNAČKA UJEP – FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Standardní velikost značky UJEP – Fakulta zdravotnických studií je odvozena od vzdálenosti mezi
levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém
obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Fakulta zdravotnických studií je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky) ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti
5,5 bodu v bílé barvě.
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FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
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ZNAČKA UJEP (FZS) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FZS) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FZS) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24 .3

ZNAČKA UJEP

FZS – MINIMÁLNÍ VELIKOST
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ZNAČKA UJEP (FZS) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FZS“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 130 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „FZS“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

FZS – VARIANTA SE ZKRATKOU
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FZS)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FZS) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B
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4xB

ZNAČKA UJEP

FZS – OCHRANNÁ ZÓNA
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FZS) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
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4xA
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ZNAČKA UJEP
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FZS – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FZS) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FZS“ je naprosto totožná s variantou minimální
velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0 .5xB

ZNAČKA UJEP
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FZS – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FZS) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FZS – JAZYKOVÉ MUTACE
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FZS FZS

FZS FZS

FZS FZS

FZS FZS

ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FZS) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FZS – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)
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ZNAČKA UJEP – PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Standardní velikost značky UJEP – Přírodovědecká fakulta je odvozena od vzdálenosti mezi
levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém
obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Přírodovědecká fakulta je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky)
ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti 5,5 bodu
v bílé barvě.
Odkaz na šablony:

\DATA\ZNACKA\PRF
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ZNAČKA UJEP

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
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ZNAČKA UJEP (PřF) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (PřF) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (PřF) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3
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PřF – MINIMÁLNÍ VELIKOST
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ZNAČKA UJEP (PřF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „PřF“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 70 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „PřF“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

PřF – VARIANTA SE ZKRATKOU
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PřF)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (PřF) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.

B
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4xB
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PřF – OCHRANNÁ ZÓNA

132
32

OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PřF) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
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PřF – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PřF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „PřF“ je naprosto totožná s variantou minimální velikosti značky UJEP.
A

B

8xA

2xA

0.5xB

ZNAČKA UJEP
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PřF – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (PřF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

PřF – JAZYKOVÉ MUTACE
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (PřF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

PřF – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)
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ZNAČKA UJEP – PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Standardní velikost značky UJEP – Pedagogická fakulta je odvozena od vzdálenosti mezi levým
a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Pedagogická fakulta je Helvetica CE Condensed Bold (verzálky)
ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti 5,5 bodu
v bílé barvě.
Odkaz na šablony:
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ZNAČKA UJEP

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
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ZNAČKA UJEP (PF) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (PF) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (PF) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

PF – MINIMÁLNÍ VELIKOST
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ZNAČKA UJEP (PF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „PF“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 120 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „PF“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.

15

ZNAČKA UJEP

PF – VARIANTA SE ZKRATKOU
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PF)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (PF) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.
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ZNAČKA UJEP

PF – OCHRANNÁ ZÓNA
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PF) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
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PF – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (PF) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „PF“ je naprosto totožná s variantou minimální velikosti značky UJEP.
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PF – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (PF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

PF – JAZYKOVÉ MUTACE
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (PF) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

PF – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)
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ZNAČKA UJEP – FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ
Standardní velikost značky UJEP – Fakulta sociálně ekonomická je odvozena od vzdálenosti
mezi levým a pravým základním prvkem. Hodnota standardní velikosti je zde jako jediná v růžovém obdélníku.
Písmo použité ve značce UJEP – Fakulta sociálně ekonomická je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 6 bodů a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty) ve velikosti
5,5 bodu v bílé barvě.
Odkaz na šablony:
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ZNAČKA UJEP

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ
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ZNAČKA UJEP (FSE) – MINIMÁLNÍ VELIKOST
Minimální velikost značky UJEP (FSE) je určena vzdáleností mezi patou levého základního
prvku a patou pravého základního prvku.
Písmo použité ve značce UJEP (FSE) – minimální velikost je Helvetica CE Condensed Bold
(verzálky) ve velikosti 4,8 bodu a Helvetica CE Condensed Bold (název fakulty)
ve velikosti 4,4 bodu.
Další odvozené velikosti se odvozují stejně, jako je tomu u samotné značky UJEP.

24.3

ZNAČKA UJEP

FSE – MINIMÁLNÍ VELIKOST
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ZNAČKA UJEP (FSE) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Varianta značky se jménem fakulty ve zkratce vychází z minimální velikosti značky UJEP.
Písmo použité ve značce se zkratkou „FSE“ je Helvetica CE Condensed Bold ve velikosti 16 bodů
s prokladem 60 bodů v programu Adobe Illustrator CS2.
Značka univerzity s použitím zkratky „FSE“ je doporučena používat v případech, kdy je to nutné
a není možné použít její základní a nebo minimalní variantu.
Číselná hodnota v růžovém čtverečku je v milimetrech.
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ZNAČKA UJEP

FSE – VARIANTA SE ZKRATKOU
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FSE)
Ochranná zóna značky slouží k tomu, aby nedocházelo ke snížení výraznosti značky tím,
že design tiskoviny by příliž zasahoval do blízkosti samotné značky.
Velikost ochranné zóny vychází ze základního prvku. Postup pro určení velikosti zóny je ukázán
na pravé straně.

A

Anglická mutace značky UJEP (FSE) má rozdílnou ochrannou zónu, než je v české mutaci.
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FSE – OCHRANNÁ ZÓNA
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FSE) V ANGLICKÉ MUTACI
Ochranná zóna značky v anglické jazykové mutaci je zvětšena, aby obsáhla „přetékající“
textovou část značky.
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FSE – OCHRANNÁ ZÓNA V ANGLICKÉ MUTACI
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OCHRANNÁ ZÓNA U ZNAČKY UJEP (FSE) – VARIANTA SE ZKRATKOU
Ochranná zóna varianty značky se zkratkou „FSE“ je naprosto totožná s variantou minimální
velikosti značky UJEP.
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FSE – OCHRANNÁ ZÓNA U VARIANTY SE ZKRATKOU
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PLNOBAREVNÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FSE) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Značka UJEP v jednotlivých variantách pro všechny fakulty je pouze v anglické a české
jazykové mutaci.
Žádné další jazykové mutace nejsou přípustné.
česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FSE – JAZYKOVÉ MUTACE
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ČERNOBÍLÁ VARIANTA ZNAČKY UJEP (FSE) + ANGLICKÁ JAZYKOVÁ MUTACE
Tato varianta se používá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu značky.
Černobílá varianta se dá aplikovat i tehdy, kdy grafika tiskoviny to doporučuje. Nebo-li,
pokud by černobílá varianta značky vypadala na tiskovině lépe než její plnobarevná varianta,
je doporučeno černobílou variantu použít.

česká mutace

anglická mutace

ZNAČKA UJEP

FSE – JAZYKOVÉ MUTACE (ČERNOBÍLÁ VARIANTA)
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PÍSMO
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

ZÁKLADNÍ PÍSMO
Základním písmem UJEP je Helvetica CE. Je to dobře čitelný lineární bezserifový font, který
je užit v textovém části značky UJEP a jejích variant.
Pro dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.

Helvetica CE Light

Helvetica CE Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
áčďéěíňóřšťúůýž1234567890
!?,.„“&$£¥%*:<=>@°®©

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
áčďéěíňóřšťúůýž1234567890
!?,.„“&$£¥%*:<=>@°®©

Základní Helvetica CE Light pro sazbu běžných textů – pouze tehdy, pokud bude text tištěn
přímou barvou: K (Key), Pantone. Pokud by byl běžný text reprodukován tiskovým rastrem nebo
soutiskem barev, je nutné použít řez Helvetica CE Regular pro lepší čitelnost.
Pro zvýraznění a obsahová vyznačování se používá Helvetica CE Bold ve stejné barvě jako
běžný text nebo v patřičné barvě fakulty.
Z potřeby umístit více textu na méně místa je dovoleno používat řez Helvetica CE Condensed Light
a Helvetica CE Condensed Medium pro běžný text (platí zde stejné pravidlo ohledně tisku jako
u nekondensovaného řezu). Pro zvýraznění se užívá řezu Helvetica CE Condensed Bold.

Helvetica CE Bold

Helvetica CE Condensed Light
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Kombinace normálního a kondensovaného písma není zakázána. Je však nutné, aby grafik dbal
na jednotu a stylovost tvořené merkantilie při kombinaci několika řezů.
Všechny výše vypsané řezy mají svojí kurzivní variantu, kterou se nedoporučuje používat. Místo
toho je vhodné použít kondensovaný řez písma Helvetica CE.
Je v zájmu jednotného stylu co nejvíce využít toto písmo ve všech textových a publikačních
materiálech UJEP.

Helvetica CE Condensed Medium
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SAZBA ZÁKLADNÍM PÍSMEM

Helvetica CE Light, Regular
8/10 | prostrkání 0 | 75% K
š. sloupce 70mm

Text sázený základním písmem se standardně používá v tmavě šedé barvě. Díky tomu je snížen
jeho kontrast na bílém papíře a tak je lépe čitelný. Šedý text se používá pouze tehdy, kdy tiskoviny budou reprodukované kvalitním tiskem a tudíž se nestane, že písmo by bylo kvůli tiskovému
rastru nečitelné.

Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE.
Je to dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit
v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma
sady Helvetica CE.

Hodnota šedé barvy je 75 % plné černé. V RGB je to: 100 | 101 | 103
Merkantilie tištěné v malém množství přímo na školních tiskárnách musejí obsahovat text v plné
černé, nikoliv v šedé.

Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je
to dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit
v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma
sady Helvetica CE.

Helvetica CE Light, Regular
10/12 | prostrkání 0 | 75% K
š. sloupce 90mm

Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je
to dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit
v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady
Helvetica CE.
Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je to
dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné
rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.

Helvetica CE Light, Regular
10/12 | prostrkání 0 | 75% K
š. sloupce 90mm

Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je to
dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné
rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.
Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je to
dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro dostatečné
rozlišení textů by-lo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.

PÍSMO

ZÁKLADNÍ SAZBA
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DOPLŇKOVÉ PÍSMO
Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu UJEP je písmo Arial. Doplňkové písmo bylo
zvoleno tak, aby bylo charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky rozšířenosti tohoto fontu
je dobře dostupné na jakémkoliv PC.

Arial Regular

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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SAZBA DOPLŇKOVÝM PÍSMEM

Arial Regular, Bold
8/10 | prostrkání 0
š. sloupce 70mm

Text sázený doplňkovým písmem je vždy v černé barvě. Nikdy ne v šedé.

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu UJEP
je písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno tak, aby
bylo charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky
rozšířenosti tohoto fontu je dobře dostupné na jakémkoliv PC
Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu
UJEP je písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno tak, aby bylo charakterově co nejblíže písmu
základnímu. Díky rozšířenosti tohoto fontu je dobře
dostupné na jakémkoliv PC

Arial Regular, Bold
10/12 | prostrkání 0
š. sloupce 90mm

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu UJEP je
písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno tak, aby bylo
charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky rozšířenosti tohoto fontu je dobře dostupné na jakémkoliv PC
Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu
UJEP je písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno
tak, aby bylo charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky rozšířenosti tohoto fontu je dobře dostupné
na jakémkoliv PC

Arial Regular, Bold
10/12 | prostrkání 0
š. sloupce 90mm

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu UJEP je
písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno tak, aby bylo
charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky rozšířenosti tohoto fontu je dobře dostupné na jakémkoliv PC
Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu UJEP
je písmo Arial. Doplňkové písmo bylo zvoleno tak, aby
bylo charakterově co nejblíže písmu základnímu. Díky
rozšířenosti tohoto fontu je dobře dostupné na jakémkoliv PC

PÍSMO

DOPLŇKOVÁ SAZBA
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MOŽNOSTI PRO ZVÝRAZNĚNÍ A OBSAHOVÉ VYZNAČOVÁNÍ (ZÁKL. A DOPLŇ. PÍSMO)
Na pravé stránce je ukázka možného řešení, jak od sebe oddělit texty s různou informační
hodnotou. Růžově jsou odstupňovány nadpisy. Šedě jsou popsány dva stupně zvýrazňování
důležitých informací v obecném textu.

základní písmo

1. stupeň | verzálky| bold | barva
2. stupeň | verzálky | bold | čb
3. stupeň | minusky | bold | barva
4. stupeň | minusky | bold | čb

Samotná univerzita má pro první a třetí stupeň zvýraznění v nadpisech a první stupeň v obecném textu určenou fialovou barvu.
1. stupeň | minusky | bold | barva
2. stupeň | minusky | bold | čb

UJEP
UJEP
Fakulta životního prostředí
Fakulta životního prostředí
Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE. Je
to dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit
v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro
dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.

doplňkové písmo

1. stupeň | verzálky| bold | barva
2. stupeň | verzálky | bold | čb
3. stupeň | minusky | bold | barva
4. stupeň | minusky | bold | čb

1. stupeň | minusky | bold | barva
2. stupeň | minusky | bold | čb

PÍSMO

ZVÝRAZNĚNÍ

UJEP
UJEP
Fakulta životního prostředí
Fakulta životního prostředí
Základním písmem Univerzity UJEP je Helvetica CE.
Je to dobře čitelný lineární bezserifový font, který je užit
v textovém části značky UJEP a jejích variant. Pro
dostatečné rozlišení textů bylo zvoleno několik řezů písma sady Helvetica CE.
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24.3

VIZITKY UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ – ČESKÁ VARIANTA
Vizitky jsou velmi důležitou součástí vizuálního stylu UJEP. Logo je vždy ve velikosti 24,3 mm
(rozměr mezi levým spodním a pravým spodním okrajem základního prvku).

14.5

10

Základní vizitka je s plnobarevnou značkou. Odvozené vizitky obsahují značky jednotlivých
fakult a jejich barvy.

8.1

Vizitky jsou tištěny oboustranně – s českou a anglickou jazykovou mutací.
Velikost formátu vizitek je standardní – 90 x 50 mm. Jsou tišteny na matný křídový papír
vysoké bělosti o gramáži 250–300 g/m2.

7

3.4

Vizitky na pravé straně jsou ve 100% velikosti vůči realitě.
Odkaz na šablony:

8

1.3

\DATA\MERKANTILIE\VIZITKY
24.3

16.5

8

8.1

8

1.3

3.7

MERKANTILIE

7

VIZITKY ČESKÁ MUTACE
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24.3

VIZITKY UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ – ANGLICKÁ VARIANTA
Pro anglickou variantu platí stejná pravidla jako pro českou. Jedinou vyjimkou je jméno, které
se zapisuje bez titulů.
Odkaz na šablony:

14.5

10

\DATA\MERKANTILIE\VIZITKY

8.1

8

1.3

7

3.4

24.3

16.5

8

8.1

8

1.3

3.4

MERKANTILIE
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VIZITKY ANGLICKÁ MUTACE
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VIZITKY UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ – ČESKÁ VARIANTA
Barva písma je 100% černá (vyjimkou je jméno na odvozených vizitkách).
Fond na vizitkách je vždy Helvetica CE ve dvou řezech a dvou velikostech.
Nikdy se nepoužívá doplňkové písmo Arial.
Všechna prostrkání jsou tvořena v programech Illustrator a Indesign CS2. Celá textová část
má prostrkání 20 jednotek. Vyjimkou je jméno, které má prostrkání od -10 do +20 jednotek,
dle jeho délky.

jméno

Helvetica CE Bold | 10/8,6 b | prostrkání 0 | barva 100% K
funkce Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

univerzita, fakulta

Helvetica CE Bold | 6/8,6 b | prostrkání 20

informace

Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

Texty v růžové a šedé jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti. Čísla v růžové
udávají rozměrové hodnoty, které jsou v milimetrech.
Dělítko „|“ (shiftová varianta klávesy lomítka) mezi jednotlivými údaji je sázeno stejným písmem jako okolní text, ale je v boldovém řezu. Místo tohoto dělítka je možné použít verzálkové
písmeno „i“. Dělítko vždy nese stejnou barvu, jakou má značka fakulty na merkantilii.
Vyjimku tvoří pouze dělítko sázené se značkou UJEP, kde jeho barva je 100% K.
Vizitky na pravé straně jsou ve 100% velikosti vůči realitě.

jméno

Helvetica CE Bold | 10/8,6 b | prostrkání 0 | barva dle f/ú
funkce Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

univerzita, fakulta

Helvetica CE Bold | 6/8,6 b | prostrkání 20

informace

Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

MERKANTILIE
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VIZITKY UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ – ANGLICKÁ VARIANTA
Barva písma je 100% černá (vyjimkou je jméno na odvozených vizitkách).
Fond na vizitkách je vždy Helvetica CE ve dvou řezech a dvou velikostech.
Nikdy se nepoužívá doplňkové písmo Arial.
Všechna prostrkání jsou tvořena v programech Illustrator a Indesign CS2. Celá textová část
má prostrkání 20 jednotek. Vyjimkou je jméno, které ma prostrkání od -10 do +20 jednotek,
dle jeho délky.

jméno

Helvetica CE Bold | 10/8,6 b | prostrkání 0 | barva 100% K
funkce Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

univerzita, fakulta Helvetica CE Bold | 6/8,6 b | prostrkání 20
informace

Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

Texty v růžové a šedé jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti. Čísla v růžové
udávají rozměrové hodnoty, které jsou v milimetrech.
Dělítko „|“ (shiftová varianta klávesy lomítka) mezi jednotlivými údaji je sázeno stejným písmem jako okolní text, ale je v boldovém řezu. Místo tohoto dělítka je možné použít verzálkové
písmeno „i“. Dělítko vždy nese stejnou barvu, jakou má značka fakulty na merkantilii.
Vyjimku tvoří pouze dělítko sázené se značkou UJEP, kde jeho barva je 100% K.
Vizitky na pravé straně jsou ve 100% velikosti vůči realitě.

jméno

Helvetica CE Bold | 10/8,6 b | prostrkání 0 | barva dle f/ú
funkce Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

univerzita, fakulta

Helvetica CE Bold | 6/8,6 b | prostrkání 20

informace

Helvetica CE Light | 6/8,6 b | prostrkání 20

MERKANTILIE
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VIZITKY VŠECH FAKULT UJEP V ČESKÉ MUTACI
Na pravé straně jsou 4 z 8 vizitek pro jednotlivé součásti UJEP. Jejich velikost je přibližně
77,77% (70 mm) vůči skutečné velikosti.

MERKANTILIE
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VIZITKY VŠECH FAKULT UJEP V ČESKÉ MUTACI
Na pravé straně jsou zbylé 4 vizitky pro jednotlivé součásti UJEP. Jejich velikost je přibližně
77,77% (70 mm) vůči skutečné velikosti.

Fakulta

MERKANTILIE

VIZITKY ČESKÁ MUTACE
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VIZITKY VŠECH FAKULT UJEP V ANGLICKÉ MUTACI
Na pravé straně jsou 4 z 8 vizitek pro jednotlivé součásti UJEP. Jejich velikost je přibližně
77,77% (70 mm) vůči skutečné velikosti.

MERKANTILIE

VIZITKY ANGLICKÁ MUTACE
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VIZITKY VŠECH FAKULT UJEP V ANGLICKÉ MUTACI
Na pravé straně jsou zbylé 4 vizitky pro jednotlivé součásti UJEP. Jejich velikost je přibližně
77,77% (70 mm) vůči skutečné velikosti.

Faculty

MERKANTILIE

VIZITKY ANGLICKÁ MUTACE
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP – ZÁHLAVÍ
Záhlaví dopisního papíru na pravé straně obsahuje všechny možné varianty: běžně používaný, slavnostní i speciální, určený výhradně pro konkrétní funkci.

4.6

Čísla v růžové udávají rozměrové hodnoty, které jsou v milimetrech.
Dopisní papír má standardní velikost A4 a je doporučeno jej tisknout na hladký, čistě bílý
papír o gramaži 90–120 g/m2.

25.3

37.9

7.1

17.8

30

15

15

5.6
7

4.6

Na pravé straně listu 99 mm od horního okraje je umístěn „zobáček“, jehož levý horní roh
určuje nejlepší místo pro ohyb dopisu.

15
40.8

6

Dopisní papír není v reálné velikosti, proto je nutné se řídit číselnými údaji, které jsou v milimetrech.
Heraldický znak je umístěn do čtverce, který přesahuje svislou linku o 1 mm, aby se zdál
opticky zarovnaný.
Odkaz na šablony:

34.8

\DATA\MERKANTILIE\DOPISNI PAPIR\UJEP

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR UJEP
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP – ZÁPATÍ

45

2.6

4.6

25.3

128

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR UJEP

52.1
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DOPISNÍ PAPÍR FAKULTY – ZÁHLAVÍ
Záhlaví dopisního papíru na pravé straně obsahuje všechny možné varianty: běžně používaný, slavnostní i speciální, určený výhradně pro konkrétní funkci.

4.6

Čísla v růžové udávají rozměrové hodnoty, které jsou v milimetrech.
Dopisní papír má standardní velikost A4 a je doporučeno jej tisknout na hladký, čistě bílý
papír o gramaži 90–120 g/m2.

25.3

37.9

7.1

17.8

30

15

16.6

5.6
11.5
4.6

Na pravé straně listu 99 mm od horního okraje je umístěn „zobáček“, jehož levý horní roh
určuje nejlepší místo pro ohyb dopisu.

15
36.1

6

Dopisní papír není v reálné velikosti, proto je nutné se řídit číselnými údaji, které jsou v milimetrech.
Heraldický znak je umístěn do čtverce, který přesahuje svislou linku o 1 mm, aby se zdál
opticky zarovnaný.
Odkaz na šablony:

34.8

\DATA\MERKANTILIE\DOPISNI PAPIR
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DOPISNÍ PAPÍR FAKULTY
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DOPISNÍ PAPÍR FAKULTY – ZÁPATÍ

45

2.6

4.6

25.3

128

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR FAKULTY

52.1
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP – ZÁKLADNÍ PÍSMO
Text a šedé prvky (jako třeba objekt s funkcí) jsou vždy 75% K. Toto pravidlo se úplně týká
pouze dopisního papíru pro univerzitu, ne pro fakulty. Dopisní papír pro fakulty
má některé prvky ve svých vlastních barvách.

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 30

Helvetica CE Condensed Bold | 5,5/6,6 b | prostrkání 120

Helvetica CE Light, Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20

Texty v růžové jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti.

Helvetica CE Light | 10/12,5 b | prostrkání 20

Helvetica CE Bold, Light | 10/12,5 b | prostrkání 20

Helvetica CE Bold, Light | 8/9,6 b | prostrkání 20

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR UJEP
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP – DOPLŇKOVÉ PÍSMO
Šedé prvky (jako třeba objekt s funkcí) jsou vždy 75% K.
Font textu je Arial (Regular, Bold) a tudíž je pouze ve 100% K.
Arial Regular, Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20

Texty v růžové jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti.
Dopisní papír s použitím doplňkového písma nemá slavnostní variantu.
Arial Regular | 10/12,5 b | prostrkání 20

Arial Bold, Regular | 10/12,5 b | prostrkání 20

Arial Bold, Regular | 8/9,6 b | prostrkání 20

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR UJEP
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP A FAKULTY
Na pravé straně jsou ukázky nejjednodušší varianty dopisního papíru pro univerzitu a pro
fakultu.

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP A FAKULTY – FUNKCE
Dopisní papír určený přímo pro funkce obsahuje grafický prvek „špičatého obdélníku“, který
tvarově odpovídá sloučení základních grafických prvků do jednoho tvaru. Je zrcadlově otočen a zarovnán podle značky na pravé straně.
Tento prvek nese jméno funkce, pro kterou je dopisní papír určen. Text je vždy v bílé barvě.

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR FUNKCE
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP A FAKULTY – SLAVNOSTNÍ VARIANTA
Slavnostní varianta pro dopisní papír obsahuje navíc heraldický znak a latinský název univerzity.
Z ekonomických důvodů mají heraldický znak a latinský text stejnou barvu, a to šedou (75% K).
Slavnostní a kombinována varianta dopisního papíru (UJEP a fakulty) užívá ozdobný
pruh na levé hraně.

Fakulta zdravotnických studií

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR SLAVNOSTNÍ VARIANTA
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DOPISNÍ PAPÍR UJEP A FAKULTY – KOMBINOVANÁ VARIANTA
Kombinovaná varianta obsahuje jak prvek s funkcí, tak i heraldický znak s latinským názvem
univerzity.

MERKANTILIE

DOPISNÍ PAPÍR KOMBINOVANÁ VARIANTA
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DOPISNÍ OBÁLKA UJEP
Dopisní obálka je nedílnou součástí jednotného stylu univerzity. Její velikost je standardního formátu DL (110 x 220 mm) bez okénka.
Heraldický znak je umístěn do čtverce, který přesahuje svislou linku o 1mm, aby se zdál
opticky zarovnaný.

42.5

30

19.6

Na pravé straně je okótovaná nejsložitější varianta – slavnostní.
8.3

Viditelná část obálky je ve 100% velikosti vůči realitě.
Odkaz na šablony:

\DATA\MERKANTILIE\OBALKA DL\UJEP

16.9

23.9

15

6

20.3

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA UJEP
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DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT
Dopisní obálka je nedílnou součástí jednotného stylu univerzity. Její velikost je standardního formátu DL (110 x 220 mm) bez okénka.
Heraldický znak je umístěn do čtverce, který přesahuje svislou linku o 1mm, aby se zdál
opticky zarovnaný.
Na pravé straně je okótovaná nejsložitější varianta – slavnostní.

42.5

30

14.8

13.1

Viditelná část obálky je ve 100% velikosti vůči realitě.
Odkaz na šablony:

\DATA\MERKANTILIE\OBALKA DL

16.9

23.9

15

6

20.3

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT
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DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT – PÍSMO
Písmo je v šedé (75% K) barvě.
Texty v růžové jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti.

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20

Helvetica CE Condensed Bold | 5,5/6,6 b | prostrkání 120

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA UJEP

228

DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT – PÍSMO
Text je v šedé (75% K) barvě. Vyjímku tvoří název fakult, který je v barvě dané
fakulty.
Texty v růžové jsou popisky týkající se písma, jeho řezu a velikosti.

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20
Helvetica CE Light, | 8/9,6 b | prostrkání 20

Helvetica CE Condensed Bold | 5,5/6,6 b | prostrkání 120

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT
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DOPISNÍ OBÁLKA UJEP STANDARDNÍ A SLAVNOSTNÍ VARIANTA
Obálky na pravé straně mají velikost 68,18% (šířka 150 mm) vůči realitě.

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA UJEP
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DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT STANDARDNÍ A SLAVNOSTNÍ VARIANTA
Obálky na pravé straně mají velikost 68,18% (šířka 150 mm) vůči realitě.

MERKANTILIE

DOPISNÍ OBÁLKA FAKULT
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OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO UJEP + VARIANTA S REKTORÁTEM
Pro běžný administrativní a obchodní styk se užívají obdélníková razítka. Jejich velikost
je 59 x 39 mm - vychází z běžných rozměrů razítek firmy SEDIN.
Odkaz na šablony:

21

30

\DATA\MERKANTILIE\RAZITKA

4.3

14.7

8

21

30

4.3

14.7

8

MERKANTILIE

OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO UJEP
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OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO SOUČÁSTÍ UNIVERZITY + VARIANTA S DĚKANÁTEM
Pro běžný administrativní a obchodní styk se užívají obdélníková razítka. Jejich velikost
je 59 x 39 mm - vychází z běžných rozměrů razítek firmy SEDIN.
Odkaz na šablony:

21

30

\DATA\MERKANTILIE\RAZITKA

4.3

14.7

8

21

30

4.3

14.7

8

MERKANTILIE

OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO FAKULT
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OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO UJEP A SOUČÁSTÍ UNIVERZITY – PISMO

číslo razítka

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100

univerzita
adresa

Helvetica CE Bold | 10/10 b | prostrkání 0

Helvetica CE Regular | 6/7,2 b | prostrkání 20

rektorát

číslo razítka
univerzita

Helvetica CE Bold | 6/7,2 b | prostrkání 20

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100
Helvetica CE Bold | 10/10 b | prostrkání 0

adresa, fakulta Helvetica CE Regular | 6/7,2 b | prostrkání 20
děkanát

Helvetica CE Bold | 6/7,2 b | prostrkání 20

MERKANTILIE

OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO – PÍSMO
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KULATÉ RAZÍTKO UJEP (FVTM) + VARIANTA S REKTORÁTEM – PÍSMO
Kulatá razítka s malým státním znakem slouží k ověřování, stanovují oprávnění a povinnosti.
Jejich použití je upraveno zákonem.
Průměr razítka je 35 mm.
Odkaz na šablony:

\DATA\MERKANTILIE\RAZITKA

číslo razítka
univerzita

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100

Helvetica CE Regular | 8/11 b | prostrkání 200

fakulta Helvetica CE Regular | 6/7,2 b | prostrkání 100

číslo razítka

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100

univerzita

Helvetica CE Regular | 8/11 b | prostrkání 200

rektorát

Helvetica CE Regular | 6/7,2 b | prostrkání 100

MERKANTILIE

KULATÉ RAZÍTKO – PÍSMO
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OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO UJEP A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ – 1/2

MERKANTILIE

OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO
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OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO UJEP A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ – 2/2

FZS

FZS

Fakulta

MERKANTILIE

OBDÉLNÍKOVÉ RAZÍTKO
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7

ID KARTA UJEP

31.3

15

7.7

7

ID karta má dvě varianty. První, s barevnými proužky v pozadí, je určena pro zaměstnance
a studenty univerzity. Druhá, s šedými proužky v pozadí, je pro hosty univerzity.
Velikost ID karty je 86 x 53 mm. Velikost fotografie je 24 x 31 mm.

17.4

31

9.4

Obě varianty mají českou a anglickou jazykovou mutaci.
15.3

Varianty pro jednotlivé fakulty neexistují.
Odkaz na šablony:

7.5

\DATA\MERKANTILIE\ID KARTA

7

31.3

15

7.7

7
17.4

31

9.4

15.3
7.5

MERKANTILIE

ID KARTA
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ID KARTA UJEP – PÍSMO

jméno

Helvetica CE Bold | 10/12 b | prostrkání 20

datum, student/zaměstnanec

Helvetica CE Light | 8/9,6 b | prostrkání 20

ID
platnost

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100
Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20

číslo karty

Helvetica CE Light | 8/9,6 b | prostrkání 20

jméno

Helvetica CE Bold | 10/12 b | prostrkání 20

datum, student/zaměstnanec

Helvetica CE Light | 8/9,6 b | prostrkání 20

ID
platnost
číslo karty

Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 100
Helvetica CE Bold | 8/9,6 b | prostrkání 20
Helvetica CE Light | 8/9,6 b | prostrkání 20

MERKANTILIE

ID KARTA
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ID KARTA UJEP – ANGLICKÁ MUTACE

MERKANTILIE

ID KARTA
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PUBLIKACE
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE – OBÁLKA 1/2
Acta Universitatis Purkynianae je edice vědeckých publikací UJEP.
Obálka je navržena pro tisk dvěmi přímymi barvami – černou a jednou kontrastní barvou v několika odstínech. Kontrastní barva nesmí být podobná žádné z korporátních barev jednotlivých
součástí UJEP. Její odstín určuje grafik dle svého vlastního uvážení.
Tato edice vychází ve formátu A5.
Na publikaci je použita černobílá varianta značky UJEP.
Náhled na pravé straně je přibližně 58,5% (180 mm) vůči skutečné velikosti.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma, rozložení grafických prvků vychází z dodané šablony.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\ACTA UNIVERSITATIS

PUBLIKACE

ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE
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ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE – OBÁLKA 2/2

PUBLIKACE

ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE
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SKRIPTA JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ UJEP 1/3
Skripta fakult, jejichž koncept vychází z publikační řady Acta Universitatis Purkynianae vychází ve velikosti A5.
Barva pruhů ve spodní části stránky určuje, jakou fakultou byla konkrétní publikace vydána. Tento pruh také slouží jako navigace při hledání tiskoviny v knihovně.
Díky dvěma přímým barvám (korporátní a černá) je publikace ekonomicky nenáročnou
tiskovinou.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\SKRIPTA

DALŠÍ TISKOVINY

SKRIPTA

260

SKRIPTA JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ UJEP 2/3

DALŠÍ TISKOVINY

SKRIPTA

262

SKRIPTA JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ UJEP 3/3

DALŠÍ TISKOVINY

SKRIPTA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UJEP
Výroční zpráva je koncipována na formát A4 na výšku. Hlavním motivem obálky je opakující
základní grafický prvek („lomítko“), jehož barevnost odpovídá korporátním barvám univerzity.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Typ vazby určuje tloušťka publikace. Vhodné vazby jsou V1 a V2.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA\UJEP

PUBLIKACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA UJEP – OBÁLKA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ UJEP
Výroční zpráva je koncipována na formát A4 na výšku. Hlavním motivem obálky je opakující
základní grafický prvek („lomítko“), jehož barevnost odpovídá korporátním barvám univerzity.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Typ vazby určuje tloušťka publikace. Vhodné vazby jsou V1 a V2.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA\UJEP

PUBLIKACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA UJEP – OBÁLKA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA UJEP – OBSAH 1/2
Náhled na pravé straně ukazuje typografické řešení obsahu výročních zpráv a je ve velikosti
40,5% vůči skutečné velikosti.
®«MÓÌÁ

Ì¿Ð¾Å

Přesné umístění textu a velikost a řez písma určuje formátování v dodané šabloně.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA\UJEP
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#øÜÿĢĪĴtĨ¿÷¿ÕĐĨċĠ¿ÏĂĴÿt÷ĨĴĨûÜĹõÿ]ĠĂÕÿtÏóĨĂĠì¿ÿõĹ¿ÏtÏóĨĨ
³øÿkÿtĨóø¿ĴÿtÏóĨĹ]ûkĠĨĴĨĂÆø¿ĢĪõĨõÿĪÜĠÿ¿ÏõĂÿ¿øõĹ¿ÏÜĨĨ

°µ
ĬÝ
êİ
êĬ
êê

³«
ĦĐĄĨ
ĦĐİĨ
ĦĐĬĨ
ĦĐêĨ
ĦĐçĨ
ĦĐĦĨ
ĦĐĥĨ
ĦĐÝĨ
ĦĐĀĨ

Ó&Á¾©ÓT×ÈÒÊ¾ÒÊ&ÉÂÀÈ ÆËËÌÐÑ
¤øĂĲóĂÕĂÆjĨĹ¿ûkÜÿtĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
°Ġì¿ÿõĹ¿gÿtÒĨċÜĠĢĂÿ]øÿtĨ¿Ĩû¿ĪÜĠõ]øÿtĨĢĪĠ]ÿ÷¿Ĩ
®ÜĹõÿ]ĠĂÕÿtĨĢċĂøĲċĠ]ÏÜĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
¶ċĂøĲċĠ]ÏÜĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨĢĨĂĠì¿ÿõĹ¿ÏÜûõĨĴĨ#µĨ
HÜÜÿjĨċĠĂöÜ÷ĪķĨg]ĢĪĨ£¥³Ĩ¿ĨĂĢĪ¿ĪÿtĨĨ
¹ûkøÜÏ÷]ĨgõÿÿĂĢĪĨÿ¿Ĩ³§ĨĴĨĠĐĨİĺĺĥĨ
¹ûkøÜÏ÷]ĨgõÿÿĂĢĪĨÿ¿Ĩ§¹¹¤ĨĴĨĠĐĨİĺĺĥĨ
¶ĪõûĲø¿ÏÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
³øÿkÿtĨóø¿ĴÿtÏóĨĹ]ûkĠĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨĴĨĠĂÏÜĨİĺĺĥĨ

±³
êĦ
êĀ
çĺ
çĬ
çĥ
Ħĺ
Ħĺ
ĦĄ
ĦĄ

±

ĄÝ
ĄĀ
İĺ
İĺ
İİ
İĬ
İĬ
İê
İç
İĦ
İĥ

ºĠĂgÿtĨĹċĠ]Ĵ¿ĨĂĨgõÿÿĂĢĪõĨ¹ÿõĴÜĠĹõĪķĨ«¿ÿ¿Ĩ¥Ĵ¿ÿìÜøõĢĪķĨ³ĲĠ÷ķÿkĨĴĨPĢĪtĨÿ¿ÕĨ¿ÆÜûĨĹ¿ĨĠĂ÷ĨİĺĺĥĨöÜĨċÜÕ÷ø]Õ]ÿ¿Ĩ
ĴĨĢĂĲø¿ÕĲĨĢÜĨĹ]÷ĂÿÜûĨgĐĨĄĄĄħĀÝĨ¶ÆĐĨĂĨĴķĢĂ÷ÏóĨ÷Ăø]ÏóĐĨ
³ÜÕ÷ø]Õ]ĨÿÜöõĠtĨĴÜÜöÿĂĢĪõĨÕ¿öÜĨĂĨgõÿÿĂĢĪÜÏóĨĢĂĲĴõĢÜötÏtÏóĨĢĨċĢĂÆÜÿtûĨĲÿõĴÜĠĹõĪķĨĴĨĠ]ûÏõĨgÜĢ÷jóĂĨĴķĢĂô
÷jóĂĨ÷ĂøĢĪĴtĐĨ«ÜÕÿĂĪøõĴjĨ÷¿ċõĪĂøķĨĴĠĂgÿtĨĹċĠ]ĴķĨĲ÷¿ĹĲötĨ÷Ĵ¿ÿĪõĪ¿ĪõĴÿtĨ¿Ĩ÷Ĵ¿øõĪ¿ĪõĴÿtĨĢĪĠ]ÿ÷ķĨĠĂĹĴĂöÜĨĲÿõĴÜĠĹõĪķĨ
ĴĨĠĂÏÜĨİĺĺĥĐ
¹ÿõĴÜĠĹõĪ¿Ĩ«¿ÿ¿Ĩ¥Ĵ¿ÿìÜøõĢĪķĨ³ĲĠ÷ķÿkĨĴĨPĢĪtĨÿ¿ÕĨ¿ÆÜûĨč¹«¥³ĎĨûkø¿ĨĴĨĠĐĨİĺĺĥĨĢÜÕûĨå¿÷ĲøĪÑĨ
ĐÃÞèòéñòðìàæYéëeâèìëìêæàèìò¥ÃÐÂ¦
ĐÃÞèòéñòòæñdåìòêeëmÞáâðæäëò¥ÃÒÒÁ¦
ĐÃÞèòéñòóïìßëmàåñâàåëìéìäæmÞêÞëÞäâêâëñò¥ÃÓÑÊ¦
ĐÃÞèòéñòæóìñëmåìíïìðñâám¥ÃWÍ¦
ĐÃæéì÷ìĉàèìòãÞèòéñò¥ÃÃ¦
ĐÍâáÞäìäæàèìòãÞèòéñò¥ÍÃ¦
ĐÍmïìáìóeáâàèìòãÞèòéñò¥ÍÃ¦
¿ĨÕĴ¿ĨĴķĢĂ÷Ă÷ĂøĢ÷jĨĢĪ¿ĴķÑĨ
ĐMðñÞóðéìóÞëðèìªäâïêYëðèàåðñòáæm¥MÐÄÐ¦
ĐMðñÞó÷áïÞóìñëæàèàåðñòáæm¥M×Ð¦
¬ĨİÝĐĨİĐĨİĺĺĥĨĢ÷ĂÿgõøĂĨÕĠĲójĨĴĂøÜÆÿtĨĂÆÕĂÆtĨĴÜĨåĲÿ÷ÏõĨĠÜ÷ĪĂĠ¿ĨÕĂÏĐĨ³ó¤ĠĐĨ¾ÕÜ÷ĲĨ©¿ĴøĂĴõÒĨ£¶ÏĐÒĨ÷ĪÜĠĨĢĪ]øĨ
ĴĨgÜøÜĨ¹«¥³ĨĂÕĨĠĐĨİĺĺĄĐĨ¶ĨgõÿÿĂĢĪtĨĂÕĨĄĐĨĬĐĨİĺĺĥĨÆķø¿ĨÕĂĨåĲÿ÷ÏÜĨĠÜ÷ĪĂĠ÷ķĨ¹«¥³ĨöûÜÿĂĴ]ÿ¿ĨċĠÜĹõÕÜÿĪÜûĨ#µĨ
ÕĂÏĐĨªÿìĐĨªĴ¿ĨµõĪĢÏóÜøĂĴ]ÒĨ£¶ÏĐ
ºĨĠĐĨİĺĺĥĨÕĂøĂĨ÷Ĩÿ]ĢøÜÕĲötÏtûĨĹûkÿ]ûĨĴÜĨĴÜÕÜÿtĨĲĴÜÕÜÿÏóĨå¿÷ĲøĪĨ¿ĨĢĪ¿ĴĲÑ
ÃÐÂĨ
ÕĂĨÝĐĨİĐĨİĺĺĥĨ
ċĠĂåĐĨªÿìĐĨ¾ÕÜÿk÷Ĩ³¿Ĵøt÷ÒĨ¤Ġ¶ÏĐĨčÕk÷¿ÿĎ
Ĩ
ĂÕĨĀĐĨİĐĨİĺĺĥĨ
ÕĂÏĐĨªÿìĐĨ¾ÕÜÿk÷ĨKĪkċ]ÿÜ÷ÒĨ£¶ÏĐĨčÕk÷¿ÿĎ
ÃÒÒÁĨ
Ĩ

ÕĂĨĄĀĐĨİĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨİĺĐĨİĐĨİĺĺĥĨ

ÕĂÏĐĨ¿÷ĐĨû¿øĐĨºø¿ÕõûtĠĨKĴÜÏĨčÕk÷¿ÿĎ
®ìĠĐĨ®õÏó¿øĨ¬ĂøÜgÜ÷ÒĨ³óĐ¤ĐĨčÕk÷¿ÿĎ

ÃÓÑÊĨ
Ĩ

ÕĂĨĬĄĐĨÝĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨĄĐĨĀĐĨİĺĺĥĨ

ÕĂÏĐĨªÿìĐĨ§Ġ¿ÿĪõÜ÷Ĩ©ĂøÜĂĴĢ÷ÒĨ¤ĠĐĨčċĂĴkÜÿĨÕk÷¿ÿĎ
ÕĂÏĐĨªÿìĐĨ§Ġ¿ÿĪõÜ÷Ĩ©ĂøÜĂĴĢ÷ÒĨ¤ĠĐĨčÕk÷¿ÿĎ

ÃWÍĨ
Ĩ

ÕĂĨĬĺĐĨêĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨĄĐĨçĐĨİĺĺĥĨ

ÕĂÏĐĨªÿìĐĨ«ĂĢÜåĨ¶Üö]÷ÒĨ£¶ÏĐĨčÕk÷¿ÿĎ
ªÿìĐĨ®õĠĂĢø¿ĴĨµõÏóĪÜĠÒĨ³óĐ¤ĐÒĨ¥¹µĨª¯¨ĨčÕk÷¿ÿĎ

ÃÃĨ
Ĩ

ÕĂĨĬĄĐĨÝĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨĄĐĨĀĐĨİĺĺĥĨ

³ó¤ĠĐĨ®õÏó¿Üø¿Ĩ©ĠĲÆ]ÒĨ³óĐ¤ĐĨčċĂĴkÜÿ]ĨÕk÷¿ÿ÷¿ĎĨ
³ó¤ĠĐĨ®õÏó¿Üø¿Ĩ©ĠĲÆ]ÒĨ³óĐ¤ĐĨčÕk÷¿ÿ÷¿ĎĨ

ÍÃĨ
Ĩ

ÕĂĨİÝĐĨİĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨĄĐĨĬĐĨİĺĺĥĨ

ÕĂÏĐĨ³ó¤ĠĐĨ¾ÕÜÿk÷Ĩµ¿ÕĴ¿ÿĂĴĢ÷ÒĨ£¶ÏĐĨčÕk÷¿ÿĎ
ÕĂÏĐĨ³ó¤ĠĐĨ¾ÕÜÿk÷Ĩµ¿ÕĴ¿ÿĂĴĢ÷ÒĨ£¶ÏĐĨčÕk÷¿ÿĎ

M×ÐĨ
Ĩ

ÕĂĨçĐĨĄİĐĨİĺĺĥĨ
ĂÕĨĦĐĨĄİĐĨİĺĺĥĨ

ċĠĂåĐĨ®¹¤ĠĐĨ¿ÕõĢø¿ĴĨ³ķÿÒĨ£¶ÏĐĨčÜÕõĪÜøĎ
®¹¤ĠĐĨ·Ăû]ĨªÿÕĠ¿ĨčċĂĴkÜÿĨtĹÜÿtûĎ

òóñàíà

±
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VÝROČNÍ ZPRÁVA UJEP – OBSAH 2/2
Náhled na pravé straně ukazuje typografické řešení obsahu výročních zpráv a je ve velikosti
40,5% vůči skutečné velikosti.
Pro zvýraznění textu se používají rozdílné řezy a velikosti písma a fialová barva.

Æëä«ÓéÞáæêmï¿ïëÞĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĠĂĹĴĂöĨ¿ĨõÿåĂĠû¿ĪõĹ¿Ïõ
áìà«Æëä«ÍÞóâéÇÞëì ©ÀÐà«ĨċĂĴkÜÿĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĴkÕĲĨ
Æëä«ÊÞïñæëËâïòáÞ©Íå«Á«ĨċĂĴkÜÿĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĴÿkötĨĴĹĪ¿óķ
Êäï«ÇÞëÓìçñm â÷ĨĪ¿öÜûÿt÷

Přesné umístění textu a velikost a řez písma určuje formátování v dodané šabloně.

ÃÆÉÌ×ÌÃÆÀÈÃ¾ÈÒÉÑ¾¥ÃÃ¦
åññí·¬¬ãã«òçâí«à÷¬Ĩ
#ÜĢ÷jĨûø]ÕÜÜĨÝ
êĺĺĨĀĦĨPĢĪtĨÿ¿ÕĨ¿ÆÜû

Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA\UJEP

¯«´ÈÌÉÂÇË.Ï¾Á¾¥È°®«®¯«¯´¦
ÍÞóâéÈòéåÞó¥ÍÃ¦ĨċÜÕĢÜÕ¿Ĩ
ÇÞëÞ×âéâëèìóY¥ÃÓÑÊ¦ĨûtĢĪĂċÜÕĢÜÕ÷ķÿkĨ
ÍÞóâé¾áYêâè¥ÍÃ¦ĨgøÜÿĨ
ÇæñèÞ¿âïYëèìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ
ÄÞßïæâéÈïìàðêYïìð¥ÍÃ¦ĨgøÜÿĨ
ÂóÞÊééâïìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ
ÆóâñÞÍâéæèYëìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ

ºÜÕÜÿtĨå¿÷ĲøĪķÑ
ÍåÁï«ÊæàåÞâéÞÅïòßY©Íå«Á«ĨÕk÷¿ÿ÷¿
Êäï«ÇæmÈìòêÞïĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲû
Êäï«ÊÞïñæëHèóYïÞĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĠĂĹĴĂöĨ¿ĨõÿåĂĠû¿Īõ÷Ĳ
áìà«ÍåÁï«ÈïæðñæëÞÈÞæðâïìóY©ÀÐàĐĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĴkÕĲĨ¿ĨĹ¿óĠ¿ÿõgÿtĨĴĹĪ¿óķ
Æëä«Ñâïâ÷æâÑÞåÞéìóYĨĪ¿öÜûÿõÏÜ

¯«µ×¾ÐÑÌÒÍÂË.ÒÇÂÍÓÏÂÍÏÂ×ÂËÑ¾ÀÆ ÂÐÈTÀÅÓÖÐÌÈTÀÅHÈÌÉ

ÍÂÁ¾ÄÌÄÆÀÈÃ¾ÈÒÉÑ¾¥ÍÃ¦
åññí·¬¬íã®«òçâí«à÷¬êÞæë«Þðí
#ÜĢ÷jĨûø]ÕÜÜĨÝ
êĺĺĨĀĦĨPĢĪtĨÿ¿ÕĨ¿ÆÜû
ºÜÕÜÿtĨå¿÷ĲøĪķÑ
áìà«ÍåÁï«×áâëeèÏÞáóÞëìóðè©ÀÐà«ĨÕk÷¿ÿ
ÍÞâáÁï«ÍÞóâéÁìòémè©Íå«Á«ĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲû
Êäï«ÉòèY ÀmïòðĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĠĂĹĴĂöÒĨõÿåĂĠû¿ĪõĹ¿ÏõĨ
ÍåÁï«ÇæmHèìáÞ©Íå«Á«ĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĴkÕĲĨ¿ĨĹ¿óĠ¿ÿõgÿtĨĴĹĪ¿óķ
Æëä«ÆóÞë¿âïñéĨĪ¿öÜûÿt÷

ÌÏÄ¾ËÆ×¾ÀÂ

ÐÑÑ

ÐÑ¾ÑÒÐ

ĢĂÏõ¿ÏÜĨ÷ÿõóĂĴÜÿĨĴķĢĂ÷ÏóĨ÷Ăø
ĢĂÏõ¿ÏÜĨĲÿõĴÜĠĹõĪĨĪÜĪtóĂĨĴk÷Ĳ
£¥¶¯¥·
#ÜĢ÷]Ĩ÷ĂÿåÜĠÜÿÏÜĨĠÜ÷ĪĂĠ
µ¿Õ¿ĨĴķĢĂ÷ÏóĨ÷Ăø

#µ
#µ
#µ
#µ
#µ

gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ

¯«¶×¾ÐÑÌÒÍÂË.WÂËÓ¾È¾ÁÂÊÆÀÈTÀÅÌÏÄËÂÀÅÒÇÂÍ¥è°®«®¯«¯´¦
ºÜÕÜÿtĨĲÿõĴÜĠĹõĪķĨ¿ĨöÜötÏóĨĢĂĲg]ĢĪt
áìà«ÍåÁï«Æëä«ÉâëèÞÅÞçâïªÊééâïìóY©Íå«Á«ĨĹ]ĢĪĲċ÷ķÿkĨċĠĂĨĴkÕĲĨP¾¶
ÍåÁï«ÊæàåÞâéÞÅïòßY©Íå«Á«ĨÕk÷¿ÿ÷¿Ĩ§§
ÏËÁï«¾éâëÞÀåóYñÞéìóY©Íå«Á«ĨċĠĂĠÜ÷ĪĂĠ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ¹«¥³
áìà«ÍåÁï«ÈïæðñæëÞÈÞæðâïìóY©ÀÐà«ĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĴkÕĲĨ¿ĨĹ¿óĠĐĨĴĹĪ¿óķĨ§§
Êäï«ÈÞïæëÞÈìmëèìóY©Íå«Á«ĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ³§
áìà«Æëä«ÆóÞÏæñðàåâéìóY©ÀÐà«ĨĠÜ÷ĪĂĠ÷¿Ĩ¹«¥³
Êäï«ÁÞëÞHéâàåñìóYĨĹ]ĢĪĲċ÷ķÿkĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨP¾¶
Êäï«ÊæàåÞâéÞÑåâéâëìóYĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ§¹¹¤
áìà«Æëä«ÅâéâëÞÓìêYbèìóY©ÀÐà«ĨċĂĴkÜÿ]ĨċĠĂĠÜ÷ĪĂĠ÷¿ĨċĠĂĨĴÿkötĨĴĹĪ¿óķĨ¹«¥³Ĩ

ÍE.ÏÌÁÌÓ&ÁÂÀÈÃ¾ÈÒÉÑ¾¥ÍEÃ¦
åññí·¬¬ðàæ«òçâí«à÷¬
#ÜĢ÷jĨûø]ÕÜÜĨÝ
êĺĺĨĀĦĨPĢĪtĨÿ¿ÕĨ¿ÆÜû
ºÜÕÜÿtĨå¿÷ĲøĪķÑ
áìà«ÏËÁï«ÐñÞëæðéÞóËìóYè©ÀÐà«ĨÕk÷¿ÿ
Êäï«ÈÞïæëÞÈìmëèìóY©Íå«Á«ĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲû
Êäï«ÊÞïñæë¿ÞéâçĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĠĂĹĴĂöĨ¿ĨõÿåĂĠû¿ĪõĹ¿Ïõ
áìà«ÏËÁï«ÇÞïìðéÞóÍÞóémè©ÀÐà«ĨċĠĂÕk÷¿ÿĨċĠĂĨĴkÕĲĨ¿ĨĹ¿óĠ¿ÿõgÿtĨĴĹĪ¿óķ
Æëä«ÍâñïÉÞòñâïßÞàåĨĪ¿öÜûÿt÷

÷¿ÕÜûõÏ÷ĨĢÜÿ]ĪĨ¹«¥³ĨàĨ ÷¿ÕÜûõgĪtĨċĠ¿ÏĂĴÿtÏõ
áìà«ÏËÁï«ÊæïìðéÞóÞ¿éÞèìóY©Íå«Á«§[³
ÍÞâáÁï«ÆóÞëÞ¿ïñëìóYª âíæbèìóY©Íå«Á«Ĩ³§
Æëä«ÓeïÞÈïâëmèìóYĨ§[³
Êäï«ÂóÞÈïìóìóYĨ§§
Þè«êÞé«Âéæ èÞËìóYĨ§¹¹¤
Êäï«ÈÞñâæëÞÓÞëmèìóYĨP¾¶
¿à«ÅÞëÞÓìéãìóYĨP¾¶
ÍåÁï«ÁÞäêÞï×âéâëèìóY©Íå«ÁĐĨ³§
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBÁLKA 1/3
Výroční zpráva je koncipována na formát A4 na výšku. Hlavním motivem obálky je opakující
základní grafický prvek („lomítko“), jehož barevnost odpovídá korporátní barvě součásti UJEP.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Typ vazby určuje tloušťka publikace. Vhodné vazby jsou V1 a V2.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBSAH 1/3
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Pro zvýraznění textu se používají rozdílné řezy a velikosti písma a korporátní barva fakulty.
Přesné umístění textu a velikost a řez písma určuje formátování v dodané šabloně.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBÁLKA 2/3
Výroční zpráva je koncipována na formát A4 na výšku. Hlavním motivem obálky je opakující
základní grafický prvek („lomítko“), jehož barevnost odpovídá korporátní barvě součásti UJEP.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Typ vazby určuje tloušťka publikace. Vhodné vazby jsou V1 a V2.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBSAH 2/3
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Pro zvýraznění textu se používají rozdílné řezy a velikosti písma a korporátní barva fakulty.
Přesné umístění textu a velikost a řez písma určuje formátování v dodané šabloně.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBÁLKA 3/3
Výroční zpráva je koncipována na formát A4 na výšku. Hlavním motivem obálky je opakující
základní grafický prvek („lomítko“), jehož barevnost odpovídá korporátní barvě součásti UJEP.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Typ vazby určuje tloušťka publikace. Vhodné vazby jsou V1 a V2.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULT – OBSAH 3/3
Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Pro zvýraznění textu se používají rozdílné řezy a velikosti písma a korporátní barva fakulty.
Přesné umístění textu a velikost a řez písma určuje formátování v dodané šabloně.
Odkaz na šablony:

\DATA\PUBLIKACE\VYROCNI ZPRAVA
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³ĂgĪķĨĢĪĲÕÜÿĪĨÆ¿÷¿ø]Ģ÷jóĂÒĨû¿ìõĢĪÜĠĢ÷jóĂĨ¿ĨÕĂ÷ĪĂĠĢ÷jóĂĨĢĪĲÕõ¿ĨĨ
³ĂgĪķĨĹ¿óĠ¿ÿõgÿtÏóĨĢĪĲÕÜÿĪĨĴĨ¿÷ĠÜÕõĪĂĴ¿ÿÏóĨĢĪĲÕõöÿtÏóĨċĠĂìĠ¿ûÜÏóĨ
³ĂgĪķĨ¿ÆĢĂøĴÜÿĪĨĴĨÆ¿÷¿ø]Ģ÷ÏóÒĨû¿ìõĢĪÜĠĢ÷ÏóĨ¿ĨÕĂ÷ĪĂĠĢ÷ÏóĨĢĪĲÕĐĨċĠĂìĠ¿ûÜÏóĨĨ
ÆĢĂøĴÜÿĪõĨ
³ĂgĪķĨÿÜĢċkÿÏóĨĢĪĲÕÜÿĪĨĴĨĨÆ¿÷¿ø]Ģ÷ÏóÒĨû¿ìõĢĪÜĠĢ÷ÏóĨ¿ĨÕĂ÷ĪĂĠĢ÷ÏóĨĢĪĲÕĐĨċĠĂìĠ¿ûÜÏóĨ
ºķĲtĴ]ÿtĨ÷ĠÜÕõĪÿtóĂĨĢķĢĪjûĲÒĨĲÕkøĂĴ]ÿtĨÕĂÕ¿Ī÷ĲĨ÷ĨÕõċøĂûĲĨ

®¯
Ąİ

±«
êĐĄĨ
êĐİĨ
êĐĬĨ
êĐêĨ
êĐçĨ
êĐĦĨ
êĐĥĨ
êĐÝĨ
êĐĀĨ
êĐĄĺĨ
êĐĄĄĨ

ÈÓ¾ÉÆÑ¾¾È¾ÁÂÊÆÀÈ%ÅÌWÆÓÌÑ¾
HtĹÜÿtĨ¿ĨõÿĪÜìĠ¿ÏÜĨĨ
PÕ¿öÜĨĂĨæÿ¿ÿgÿtĨ÷ĂÿĪĠĂøÜĨ
¶ĂÏõ]øÿtĨĹ]øÜõĪĂĢĪõÒĨĢĪõċÜÿÕõ¿Ĩ¿ĨċĂÕċĂĠ¿ĨĢĪĲÕÜÿĪĨĨ
¶ĂÏõ]øÿtĨĹ]øÜõĪĂĢĪõĨĹ¿ûkĢĪÿ¿ÿÏĨ
¬Ĵ¿øõæ÷¿gÿtĨ¿ĨĴk÷ĂĴ]ĨĢĪĠĲ÷ĪĲĠ¿ĨĹ¿ûkĢĪÿ¿ÿÏĨĨ
£Üø÷ĂĴĨ¿ĨċÜċĂgĪÜÿĨċĂgÜĪĨ ³Ĩ¿Ĩ¯ ³ĨĨ
©¿ÆõøõĪ¿gÿtĨ¿ĨöûÜÿĂĴ¿ÏtĨtĹÜÿtÒĨgÜĢĪÿjĨÕĂ÷ĪĂĠ]ĪķĨ
¾ÿÜĴóĂÕÿkÿjĨĢ÷ĲċõÿķĨĲÏó¿ĹÜgħĢĪĲÕÜÿĪĨĨ
®õûĂ]ÕÿkĨÿ¿Õ¿ÿtĨĢĪĲÕÜÿĪõĨ
¹ÆķĪĂĴ¿ÏtĨ¿ĨĢĪĠ¿ĴĂĴ¿ÏtĨĢøĲÆķĨĨĨ
³¿ĠĪÿÜĠĢĪĴtĨ¿ĨĢċĂøĲċĠ]ÏÜĨĨ

¯µ
İÝ
İÝ
İÝ
İĀ
İĀ
Ĭĺ
Ĭĺ
ĬĄ
Ĭİ
Ĭİ
ĬĬ

²«
çĐĄĨ
çĐİĨ
çĐĬĨ
çĐêĨ

ÆËÑÂÏË¾ÀÆÌË¾ÉÆ×¾ÀÂ
¾¿ċĂöÜÿtĨÕĂĨûÜĹõÿ]ĠĂÕÿtÏóĨ¿÷ĪõĴõĪĨĨ
¯¿ÆtÕ÷¿ĨÏõĹĂö¿ĹķgÿjĨĴĲ÷ķĨĨ
#øÜÿĢĪĴtĨ¿÷¿ÕĐĨċĠ¿ÏĂĴÿt÷ĨĴĨûÜĹõÿ]ĠĂÕÿtÏóĨĂĠì¿ÿõĹ¿ÏtÏóĨĨ
³øÿkÿtĨóø¿ĴÿtÏóĨĹ]ûkĠĨĴĨĂÆø¿ĢĪõĨõÿĪÜĠÿ¿ÏõĂÿ¿øõĹ¿ÏÜĨĨ

°µ
ĬÝ
êİ
êĬ
êê

³«
ĦĐĄĨ
ĦĐİĨ
ĦĐĬĨ
ĦĐêĨ
ĦĐçĨ
ĦĐĦĨ
ĦĐĥĨ
ĦĐÝĨ
ĦĐĀĨ

Ó&Á¾©ÓT×ÈÒÊ¾ÒÊ&ÉÂÀÈ ÆËËÌÐÑ
¤øĂĲóĂÕĂÆjĨĹ¿ûkÜÿtĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
°Ġì¿ÿõĹ¿gÿtÒĨċÜĠĢĂÿ]øÿtĨ¿Ĩû¿ĪÜĠõ]øÿtĨĢĪĠ]ÿ÷¿Ĩ
®ÜĹõÿ]ĠĂÕÿtĨĢċĂøĲċĠ]ÏÜĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
¶ċĂøĲċĠ]ÏÜĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨĢĨĂĠì¿ÿõĹ¿ÏÜûõĨĴĨ#µĨ
HÜÜÿjĨċĠĂöÜ÷ĪķĨg]ĢĪĨ£¥³Ĩ¿ĨĂĢĪ¿ĪÿtĨĨ
¹ûkøÜÏ÷]ĨgõÿÿĂĢĪĨÿ¿Ĩ³§ĨĴĨĠĐĨİĺĺĥĨ
¹ûkøÜÏ÷]ĨgõÿÿĂĢĪĨÿ¿Ĩ§¹¹¤ĨĴĨĠĐĨİĺĺĥĨ
¶ĪõûĲø¿ÏÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨ
³øÿkÿtĨóø¿ĴÿtÏóĨĹ]ûkĠĨĴÜĨĴkÕÜÏ÷jÒĨĴĹ÷ĲûÿjĨ¿ĨĲûkøÜÏ÷jĨgõÿÿĂĢĪõĨĴĨĠĂÏÜĨİĺĺĥĨ

±³
êĦ
êĀ
çĺ
çĬ
çĥ
Ħĺ
Ħĺ
ĦĄ
ĦĄ

±

ĄÝ
ĄĀ
İĺ
İĺ
İİ
İĬ
İĬ
İê
İç
İĦ
İĥ

ÍÞóâéÈòéåÞó¥ÍÃ¦ĨċÜÕĢÜÕ¿Ĩ
ÇÞëÞ×âéâëèìóY¥ÃÓÑÊ¦ĨûtĢĪĂċÜÕĢÜÕ÷ķÿkĨ
ÍÞóâé¾áYêâè¥ÍÃ¦ĨgøÜÿĨ
ÇæñèÞ¿âïYëèìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ
ÄÞßïæâéÈïìàðêYïìð¥ÍÃ¦ĨgøÜÿĨ
ÂóÞÊééâïìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ
ÆóâñÞÍâéæèYëìóY¥ÃÃ¦ĨgøÜÿ÷¿Ĩ

ĨĨ
ĨĨĨ
ĨĨĨ
ĨĨĨ
ĨĨĨ
ĨĨĨ
ĨĨĨ

¯«µ×¾ÐÑÌÒÍÂË.ÒÇÂÍÓÏÂÍÏÂ×ÂËÑ¾ÀÆ ÂÐÈTÀÅÓÖÐÌÈTÀÅHÈÌÉ
ÌÏÄ¾ËÆ×¾ÀÂ

ÐÑÑ

ÐÑ¾ÑÒÐ

ĢĂÏõ¿ÏÜĨ÷ÿõóĂĴÜÿĨĴķĢĂ÷ÏóĨ÷Ăø
ĢĂÏõ¿ÏÜĨĲÿõĴÜĠĹõĪĨĪÜĪtóĂĨĴk÷Ĳ
£¥¶¯¥·
#ÜĢ÷]Ĩ÷ĂÿåÜĠÜÿÏÜĨĠÜ÷ĪĂĠ
µ¿Õ¿ĨĴķĢĂ÷ÏóĨ÷Ăø

#µ
#µ
#µ
#µ
#µ

gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ
gøÜÿ

¯«¶×¾ÐÑÌÒÍÂË.WÂËÓ¾È¾ÁÂÊÆÀÈTÀÅÌÏÄËÂÀÅÒÇÂÍ¥è°®«®¯«¯´¦
ºÜÕÜÿtĨĲÿõĴÜĠĹõĪķĨ¿ĨöÜötÏóĨĢĂĲg]ĢĪt
áìà«ÍåÁï«Æëä«ÉâëèÞÅÞçâïªÊééâïìóY©Íå«Á«ĨĹ]ĢĪĲċ÷ķÿkĨċĠĂĨĴkÕĲĨP¾¶
ÍåÁï«ÊæàåÞâéÞÅïòßY©Íå«Á«ĨÕk÷¿ÿ÷¿Ĩ§§
ÏËÁï«¾éâëÞÀåóYñÞéìóY©Íå«Á«ĨċĠĂĠÜ÷ĪĂĠ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ¹«¥³
áìà«ÍåÁï«ÈïæðñæëÞÈÞæðâïìóY©ÀÐà«ĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĴkÕĲĨ¿ĨĹ¿óĠĐĨĴĹĪ¿óķĨ§§
Êäï«ÈÞïæëÞÈìmëèìóY©Íå«Á«ĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ³§
áìà«Æëä«ÆóÞÏæñðàåâéìóY©ÀÐà«ĨĠÜ÷ĪĂĠ÷¿Ĩ¹«¥³
Êäï«ÁÞëÞHéâàåñìóYĨĹ]ĢĪĲċ÷ķÿkĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨP¾¶
Êäï«ÊæàåÞâéÞÑåâéâëìóYĨċĠĂÕk÷¿ÿ÷¿ĨċĠĂĨĢĪĲÕõĲûĨ§¹¹¤
áìà«Æëä«ÅâéâëÞÓìêYbèìóY©ÀÐà«ĨċĂĴkÜÿ]ĨċĠĂĠÜ÷ĪĂĠ÷¿ĨċĠĂĨĴÿkötĨĴĹĪ¿óķĨ¹«¥³Ĩ
÷¿ÕÜûõÏ÷ĨĢÜÿ]ĪĨ¹«¥³ĨàĨ ÷¿ÕÜûõgĪtĨċĠ¿ÏĂĴÿtÏõ
áìà«ÏËÁï«ÊæïìðéÞóÞ¿éÞèìóY©Íå«Á«§[³
ÍÞâáÁï«ÆóÞëÞ¿ïñëìóYª âíæbèìóY©Íå«Á«Ĩ³§
Æëä«ÓeïÞÈïâëmèìóYĨ§[³
Êäï«ÂóÞÈïìóìóYĨ§§
Þè«êÞé«Âéæ èÞËìóYĨ§¹¹¤
Êäï«ÈÞñâæëÞÓÞëmèìóYĨP¾¶
¿à«ÅÞëÞÓìéãìóYĨP¾¶
ÍåÁï«ÁÞäêÞï×âéâëèìóY©Íå«ÁĐĨ³§
÷¿ÕÜûõÏ÷ĨĢÜÿ]ĪĨ¹«¥³ĨàĨ¶ĪĲÕÜÿĪõ
ÊÞïñæëÞ¿ìåòðéÞóìóYĨP¾¶
ÏâëÞñÞÅòçâïìóYĨ§[³
ÏÞáèÞÊÞñöY ìóYĨ³§
¿ÞïßìïÞÐÞçßïñìóYĨ§¹¹¤
ÄÞßïæâéÞHYéèìóYĨ§[³
¿à«ÇÞëÞ×âéâëèìóYĨ§º·®

òóñàíà
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DALŠÍ TISKOVINY
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

BROŽURA ECTS – OBÁLKA 1/5
Informace o studiu jednotlivých součástí univerzity mají přesný název:
„Informace o studiu pro akademický rok“.
Tyto tiskoviny vycházejí ve formátu A5.
Na pravé straně jsou náhledy. Jejich velikost je přibližně
57,2% (85 mm) vůči skutečné velikosti.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Přesné rozložení textových a grafických částí je určeno přiloženou šablonou.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\BROZURA ETCS
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BROŽURA ECTS – OBÁLKA 2/5

PUBLIKACE

BROŽURA ECTS
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BROŽURA ECTS – OBÁLKA 3/5

PUBLIKACE

BROŽURA ECTS

292

BROŽURA ECTS – OBÁLKA 4/5

PUBLIKACE

BROŽURA ECTS

294

BROŽURA ECTS – OBÁLKA 5/5
Dále v této publikační řadě, pod logem univerzity, vychazejí další dvě tiskoviny s přesným
názvem: „Informace o instituci“ a „Informace pro studenty“.

PUBLIKACE
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ZPRAVODAJ – OBÁLKA 1/2
Zpravodaj UJEP je koncipován na mobilnější formát velikosti A5 oproti předchozí velikosti A4.
Důležitou součástí obálky je fotografie, která by měla být spíše jednoduchá s čitelným motivem.
Není to však pravidlo, pouze doporučení. Finální výběr fotografie je ponechán na grafikovi a jeho
výtvarném úsudku.
Barevnost záhlaví a grafických prvků celého Zpravodaje vychází z barvy, která převládá na
fotografii vybrané pro obálku. Neměla by být nikdy shodná s jakoukoliv korporátní barvou UJEP.
Každé číslo výchází v jiné barvě.
Přesné rozložení textových a grafických částí je určeno přiloženou šablonou.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\ZPRAVODAJ

PUBLIKACE

ZPRAVODAJ – OBÁLKA
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ZPRAVODAJ – OBÁLKA 2/2
Na pravé straně je náhled další ukázky barevného řešení obálky vycházející z fotografie.

PUBLIKACE

ZPRAVODAJ

300

ZPRAVODAJ – OBSAH
Barevnost nadpisů, zápatí a dalších grafických prvků vychází z barvy určené obálkou.
Přesné rozložení fotografií, textových a grafických částí, velikost a řez písma je určeno
přiloženou šablonou.
Odkaz na šablony:

ÏñîåäòîñÆäîñæäÅëäìèíæíàÔÉÄÏ
ÍòéòáâñìïÞïâæñâñâßâëñâêÞñæíâïâñóæñ«
ÏĂÿĴĂÏÏóĲĢĨ ĪõÏÜûĨ ÜøõÜÿ¿ĪĲûĨ ĪÜĨ û¿ĶõûĨ
ĴÜÿĨ Īõ¿ûĨ ÕõĲĢÒĨ ĢÜÿõóõÒĨ ĪĲûĨ Ī¿Ĩ ĐĨ °ċĲÆô

\DATA\DALSI TISKOVINY\ZPRAVODAJ

øõĲûĨ ċĂċĂÿĢĲĢĨ ÏĂÿĢĨ ¿ĪĠõĂÏÏĨ õÜĠĂċĂĢĢõĨ
ċĂÜÿÕĲûĨ ÏĂĨ õĪ¿ûĨ õÿĨ ĴõÕÜĨ ¿ÏĨ ĠÜÒĨ ÿõĲĢĖĨ
´ĲõĪÜĨ ĕĲĂĢĢõøĨ õÏ¿ÜøõĲĢĨ ¿ĲĪĨ õÿ¿Ī¿Ĩ ĴÜóÜûĨ
µĂûċøõÏõÜÿĪĐĨ º¿ø¿ÆÜĠĂĨ ÜĢÜÿ¿ĠõĨ ċĲÆøõĲĢĨ
ċÜĠĲûÒĨÿĂĢĨóĂĠÜõĨĢĲø¿ĨÿĂĢĲĢĨû¿ÒĨÿõóõøøÜĠô
ÆõĪÒĨĲÿĪÜ¿ĪõĲĢĨĠÜÿõóõøĨó¿ÜÕĨÏĂÿĢĲøĪĂĨÏ¿ĢĪÜÒĨ
ÏĂÿÜĕĲ¿ûĨĂûÿõĲĢĐ
®ĲĠĐĨ ÜĪĤĨ ÿõĕĲ¿Ĩ ĪÜûĨ ÏĂÿåÜĶĨ ĢĪ¿ûĨ ċĲÆøõĢĨ
ÏĲø¿ĪĲĢĨ ÏĂÿĢĲÿõÏõĪĨ ÕõĨ å¿ÏõõĢĪĨ ÜĠĴõĪĤĨ ÜĪõøÿÜĨ
ċĂÜÿõĲĢĨ ÏĂÿÜĨ ĕĲĂÕõĢĨ ÜĪõĢĨ ÏĂÿåÜÏĲĢĖĨ
¯¿ûĨ ĢĪõĢĪõÒĨ ĴõĢĪĲûĨ ĲĢĨ ÆĂÿøĂÏ¿Ĩ Üøø¿ĪõøĨ õÏõô
ÜĢĢĲûĨ ĴÜÿ¿ÒĨ ĕĲÜĨ ÿĲÿÏøĲĪĨ ¿ÏõĪÜ¿ĪĨ õøõÆÜĢô
ÏõĨ ÜĪĨ ĕĲ¿ĢĪÜĠĪÜûĨ ûĂĨ óĂÏĪĲûĨ ċĠ¿ĖĨ ¯¿ûĨ
ÏĂÿĪÜĨċĠĂÆĲĢĐĨÅâêðâëÞ©ĨÜĢĨĴĂÒĨĢÜÕÜøĲûĨ
õÿĨĢÜÕĂÒĨÿĲÿÏĲĢĨõ¿ûĨûĂĨóõøõĢĨĠÜÒĨċĲÆøõÆĲĨ
ÿĪĠ¿ÏóĲûĨĢĲøõÏ¿ÜÕĨõ¿ûĨ¿ÕÕĲûĨóĂĠĲÿõĠûõĲĨ
ÏĲøĂĢĨĠÜĨĪÜÒĨûĂĠĪÜûĨ¿ĠÆõĪĨÜĢĨÜìõøõÏ¿ÜĨ¿ĪõĲĢĨ
ÿĂÿĪĠõĪĨĐĨ¢ĂÿÜĨÜøø¿ĨÏĂÿĢĲøõĢĨóĂÏĪĲĢĨó¿ÏõĢĨ
õÿĪÜĨ ¿ĲÏĨ ĂÏĲĪĨ ĴõìõÿÏĲĠĐĨ ºĂÏĲøĨ ó¿ÏĪ¿ÆÜĨ
ĠåÜÿÕ¿ûĨõÿĲûĨĂĨÜĢÜĨĴõĠõĪõĢĨ¿ĪĨċĂĢĨĂûÿõĲĠĢĨ
óĲõĪõÒĨ ĢĲċċøõÏĨ ¿ĪÜĠåÜĠĨ ÜûĕĲÜĠÜõĨ ċĂĠ¿ÜøĲĨ
ûĲûĲĢĲøĨÜûĂĴÜÿĪÜĠõĪÒĨċĠ¿ÜÒĨÿÜĨÿõĪõĢĪĨċĂĠô
ĪĲûĨ Ī¿ÿĲûĨ ĢċÜĠåÜÏĠÜÒĨ ÿĂĢĪÜĢĲûĨ ĪÜĨ óĲûĨ

åĲõÕĨ ÏĂÿĢĲĢĨ ÏĂĪÜĨ õÕĨ õÿĨ ĴõÏĲø¿Ĩ ĂûÿÜĢĪÜĨ
ĠåÜÏĪĲûĐ
ÀòñóâïæÞâðÞàñÞóæððæñÉ«¾åÞéÞÞñâÞñ«
·ĲĢĕĲÜûĨ ċĲÆõĨ Ģõÿ¿ÒĨ åõÏĲø¿ÆÜûÒĨ ÿĂĢĨ ¿ÕĨ
õ¿ûĨċĲÆøõĢĢĨĂøõÏ¿ÜĨ¿ĲĢĨĴõĲûĨ¿ĲÕ¿ûĨÕõÜĠô
ÆÜûĨĪ¿ĨÿÜĨÏĂÿĢĲøĪĨõĢĢÜÿ¿ĪĲĢÒĨÿĂÿåÜÏĨõÿ¿ÒĨ
ċ¿ĪõøõĢĨ óĂÏ¿ĪĲĲĢĨ õìõĪĨ ÕõĪ¿Ĩ ÏĂÿĢõÕÜûĲĢĐĨ
¤ÜĨ ÜĢĢÜÿĪĐĨ °Ĩ Ī¿ĠõĢĢÜĢĨ ÿõóõÏÜċĢÜĨ ¿ĲÕ¿ûÒĨ
ÏĂÿĢĲøĪĂĨ óĂĠĲûĨ ĢÜÿõĪĐĨ ·ĲĢÏĠõĂĨ ĪõĢĤĨ ÿĂĠÜĨ
ÏĂûÿÜĠõÕĨ ¿ÏõċĢÜÕĂÒĨ ÕĲÏĪĂĠĪÜÒĨ ûĂĴÜô
ĠĲÿĪõÕĨ õ¿Ĩ û¿ÿĲûĨ ĂûûĂÕõÏõ¿ûĐĨ §ĲÜĨ ÏĂÿô
ĪõĢĨ óĂĢĨ åĂĠĲûĨ õċĢÒĨ ÜìõÿĨ ¥ĪĠ¿Ĩ ÕÜĠõĂÒĨ ĴõĴõĪĐĨ
°ĴÜĠõĢĐĨ ÏÜĠĂÒĨ ÏĂÿĨ ¿ĲĠĐĨ ·ĂĠ¿ÏĪĲûĨ ĠÜĢĲÿĪÜĨ
ĠõÆĲøõÜĠõ¿ûĨÜĂÒĨÏĲûĨĂċĲÆøõÏõÜÿ¿ÒĨõ¿ĨċĲøĪĂĨ
õÿ¿ĨĢĲøõĲĢÒĨÏĂÿĴÜĢĢĲĢĖĨ ĠÜĢĢĲøĪĂĨĲĪĨÜĢĢÜĨ
ÏøĲÕ¿ÏĨ ĂĠĲûĨ ĂĠĲÿĲûĨ ĠÜõĨ ÏĂÿĢĲøĪĨ ĂĠÕõÜûĨ
ĂÏĪ¿ĨĠÜĪĨĴõĴõÕÜ¿ĨÏĂÿĨĴõÕÜÿĪÜĨûÿĂĢĲøĨóÜûĨ
ÜĪĤĨ £¿ĢĪĠ¿ĴĨ ÜĠû¿õĂĠĲûĨ õÿÏÜĠõĨ õĪĨ ¿ĴĂøĪõĲĨ
ĢċÜÏĂÿĨĴõÕÜĢĢõĨûõøõÏ¿ûĨõÿĪÜûĨµĂûûĂÕĨõÿĨ
ĢĲ¿Ĩõÿ¿ĪĐĨ·Üÿ¿ĪõøõĲĢÒĨåĂĠĲûĨû¿ÏĪÜÒĨĂÆĲøĂÏô
ÏõĨÏĂÿĢĲøõ¿ûĨõĪ¿ÒĨÏĂÿĪÜĨÏĂĠÕõĪÒĨĕĲõĨċĠ¿ĨĠÜ

ÌêëæåæàãæïêÞ
³ĲÆøõõĨ ċøõÏĨ ĂûċÜĠĂÒĨ ĲĠ¿Ĩ ÕõĨ ĢÜÿĪõĢĢĨ
õÏĂÿÕÜĂĨ ûÜĨ ÏĂÜĠÜûĲĢÒĨ ĕĲĂĨ ĪÜĨ
ÏĂÿĢÏõĂĢĨ¿ĲĪĲĢÒĨĕĲõĪĨĠÜÿÕõĨċĂċĂÿô
åÜÿ¿ÒĨ ÏĂÿĨ ċÜĢãĨ ¶Üÿ¿ĪĠ¿ĪĲĢĤĨ ÿõûċøĐĨ
ó¿ÆÜååĠÜĨ ¿ÏĨ åĂĠĨ ¿ÕóĲõÕĨ ÏĂÿÕÜÿĪĐĨ
¨ÜĠĂĶĨ ÿÜĢĨ ¿ÏĪĲûĨ ¿ÕÕĲÏĂĠĲûĨ
ĪÜĠÜÿõóõøõÿ¿Ĩ ĴõÕõÜÿõóõøĨ ó¿ÆĲÿĪõĲĢĲĨ
Ģ¿Ĩ ĠÜõĨ åĲõĪÜÆĲÿĲûĨ ÕõĪÒĨ ĕĲĂÕĨ ÏĂÿô
ĢõÿĪĨ õÜÿĪÜĠÜĨ ĪõÜûÿÜûÿÜĨ ĕĲĂĨ ĪÜĨ ¿ÏĨ
ûĲĠÜĪĨ ìĠ¿Ĩ ĠÜĢĢõøĨ óĂĢĲøõĨ ĪÜûĨ ĕĲ¿ûĨ
ó¿ÏõĂÿĨ ĴÜĠÜõĨ ċÜĠÆõĢĨ ÜĪĨ åĲĠÿõĠûõĢĨ
ĴÜĠĪÜĨóĂÏÏõÜûĨċøõĲĢĨÏĲĢÏÜċĢÒĨĢĲûĨ
ĪÜĨĠÜĨÿĂĢĪĂĨÜĂĠĪõøõĲĢÒĨÏø¿ĪõûĨĂûċøõĢĤĨ
ÜÿÜĕĲõÕõÿĨ ÕÜĪĠ¿Ĩ ûĂøĪĲĨ ĴÜóÜÆĲĪĨ
¿ĲÕÜûĨ ÕõĪĐ¤ĂøĂĠĨ ¿øõĢõĐĨ ¿Ĩ ¿ÕĨ ÕĂøĂĠĨ
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ZPRAVODAJ

ĴÜøõĕĲ¿ĪÜĨå¿ÏõÿìĨÜĢÜÏĪÜĨÜ¿ĨåÜĲĨåÜĲĨå¿ÏõċõĪĨ
ø¿ĂĠÜĨ û¿ìÿ¿Ĩ åÜĲìõ¿ûĨ ĕĲõċõĪĨ õÿĨ óÜÿÕõĂÿĨ
ĢÜĕĲõĢõĢĨ¿øõĕĲõċõĪĨøĂĠĨ¿ĪÒĨĕĲõĨÆø¿ÿÕõ¿ûÜĪĨ
¤ĲõĢĢÜĕĲõĢõĐ
õĢõĪĨċĠ¿ĪĨĵõĢõĢõĨÆø¿ĨåÜĲûĢ¿ÿÕõĪÒĨĴÜøõĢĨ¿ĪÜûĨ
õċõĪĨøĂĠĨõċõĪÒĨÏĂÿĢÜĕĲ¿ĪĐ
µĲÕĨÕõċĨÜĲõĢõûĨĴÜøõĕĲõĢĨ¿ĲĪ¿ĪĨċĠ¿ĪõÜĨûõÿõĢĨ
ÜÏĪÜĨ Õõìÿõ¿ûĨ ÕĲõċõĪĨ õĠõĲĠÜĨ ĪÜĪĨ ÿõûĨ ĹĹĠõĲô
ĠÜĨ ÜĶÜĠ¿ĪĲÜĠĂĨ ÕõĂÿĨ óÜÿõûĨ ĴÜøõĢøĨ Ĳøø¿ûĨ
ĴÜøõĕĲ¿ûÏĂĠĨ ĢõûĨ ¿ĲĪĨ ÿĂĢĪĂĨ ÜĢĪĠĲÕĨ ûĂÕõĪĨ
ÿĲøċĲĪÜĪĨ ĵõĢõĨ Ü¿Ĩ å¿ÏÏĲûûĨ ĂÕĂøĂĠĨ ĢõĢĨ ¿ĲĪĨ
øĲċĪ¿ĪĐĨ øõĪĨ øĲċĪ¿ĪĨ ĵõĢĨ ÜĲìõ¿ûĨ õÿÏõÿõ¿ûÜô
ĪĲûĨ ĕĲ¿ĪÜĪĨ ċĠ¿ÜĢĢÜĨ ĕĲ¿ĪÜĪĨ ¿øõĪĨ ¿ûÒĨ ÏĂÿĨ
óÜÿõ¿ûÏĂÿĲûĨĴÜĠĨĢĲĢĪĠĲÕĨÕĂøĲûĨÕÜøÜÿõĢĨ
¿øõĪĨõÿĨóÜÿõĢĢõĨĢĢÜĕĲ¿ûĨĹĹĠõøõĢõĐ
³¿ĪÜĨÕõċõĪĨø¿ĂĠÜûĨÕÜøõĕĲõĢĨÜĢĪĠĲÕĨûĂøĲĪ¿ĪĨ
ĴÜøÜĢĢÜĨ Ī¿ĪĨ õĲĠÜĨ ĴÜøĨ õÿõ¿ûÒĨ ĕĲõĢĨ ¿øõĢĨ ¿ĪĲÜĨ
ÕĂĨÜĪĨøĂÆĂĠĨĢÜÕĨÕĂøĂĠÜÜĪĲûĨĴĲøø¿ûÜĪĨċĠ¿ô

ÑÎ#Í1Ê±¯¯·

Áòæððâîòæðæ«
õĢõĪĨ ċĠ¿ĪĨ ĵõĢõĢõĨ Æø¿Ĩ åÜĲûĢ¿ÿÕõĪÒĨ
ĴÜøõĢĨ¿ĪÜûĨõċõĪĨøĂĠĨõċõĪÒĨÏĂÿĢÜĕĲ¿ĪĐ
µĲÕĨÕõċĨÜĲõĢõûĨĴÜøõĕĲõĢĨ¿ĲĪ¿ĪĨċĠ¿ô
ĪõÜĨ ûõÿõĢĨ ÜÏĪÜĨ Õõìÿõ¿ûĨ ÕĲõċõĪĨ õĠõĲô
ĠÜĨ ĪÜĪĨ ÿõûĨ ĹĹĠõĲĠÜĨ ÜĶÜĠ¿ĪĲÜĠĂĨ ÕõĂÿĨ
óÜÿõûĨ ĴÜøõĢøĨ Ĳøø¿ûĨ ĴÜøõĕĲ¿ûÏĂĠĨ
ĢõûĨ ¿ĲĪĨ ÿĂĢĪĂĨ ÜĢĪĠĲÕĨ ûĂÕõĪĨ ÿĲøô
ċĲĪÜĪĨ ĵõĢõĨ Ü¿Ĩ å¿ÏÏĲûûĨ ĂÕĂøĂĠĨ ĢõĢĨ
¿ĲĪĨ øĲċĪ¿ĪĐĨ øõĪĨ øĲċĪ¿ĪĨ ĵõĢĨ ÜĲìõ¿ûĨ
õÿÏõÿõ¿ûÜĪĲûĨ ĕĲ¿ĪÜĪĨ ċĠ¿ÜĢĢÜĨ
ĕĲ¿ĪÜĪĨ ¿øõĪĨ ¿ûÒĨ ÏĂÿĨ óÜÿõ¿ûÏĂÿĲûĨ
ĴÜĠĨ ĢĲĢĪĠĲÕĨ ÕĂøĲûĨ ÕÜøÜÿõĢĨ ¿øõĪĨ õÿĨ
óÜÿõĢĢõĨĢĢÜĕĲ¿ûĨĹĹĠõøõĢõĐ
³¿ĪÜĨ ÕõċõĪĨ ø¿ĂĠÜûĨ ÕÜøõĕĲõĢĨ ÜĢĪĠĲÕĨ
ûĂøĲĪ¿ĪĨ ĴÜøÜĢĢÜĨ Ī¿ĪĨ õĲĠÜĨ ĴÜøĨ õÿõ¿ûÒĨ
ĕĲõĢĨ ¿øõĢĨ ¿ĪĲÜĨ ÕĂĨ ÜĪĨ øĂÆĂĠĨ ĢÜÕĨ
ÕĂøĂĠÜÜĪĲûĨ ĴĲøø¿ûÜĪĨ ċĠ¿ĪõĂÿĢÜÕĨ
ÕõĂÿĢÜĕĲ¿ĪÒĨĕĲ¿ûÜĪĨøĲĪċ¿ĪÜĨÏĂĠĨĢõĨ
Æø¿Ĩ¿ĲĪċ¿ĪĲûĢ¿ÿĨĲĪÜûĨÿĂĢĪĠĲÕĨÜĪÒĨ
ĢõĐ
õĢĢõĢøĨ ÕĂøĂĠÜĨ ÕĂøÜĢÜÕĨ ĪõĂĨ ÏĂĠÜûĨ
ĹĹĠõĪĨ ĴĂøĲĪ¿ĪĨ õÿìĨ ÜĪÒĨ ĕĲõĢĨ ¿ĪõĢûĂÕĂĨ
ĂÕĨĪõĢøĨÜĪĨ¿øõĕĲ¿ĪõĢõĐ
¯Ĳøø¿ĂĠċÜĠĂĨ ĂÕõ¿ĪĐĨ ¥ÕĨ ĪÜûĨ ĴĲøø¿ô
ûÜĪĨ ÜĠĂĢĪĂĨ ĂÕĂøĲċĪ¿ĪĨ øĂĠÜÜĪĨ ĲĪÜûĨ
ÕĂĨ ĂÕĨ ÜÏĪÜ£ĂûûķĨ ÿĲøċĲĪÜûĨ ĹĹĠõĪĨ
øĂĠÜĨÜĢĢÜĕĲ¿ĪĨĵõĢĨÿĲûĢ¿ÿĨĲøċĲĪĨõÿĨ
ĴÜøõĪĨĴÜÿõÆóĨÜĲĨå¿ÏõÿÏõøĨÜ¿ĨåÜĲû³Ĳô
øĲÕÜĪĂĠ¿ĠÜõĨ ĪÜĨ ĪÜÆÜÿĪÜûĨ ¿ĪõĨ ċÜĠÜĪĨ
ĴõĪÒĨ ÏĂÿĴĂÏÏóĲĢĨ ĪõÏÜûĨ ÜøõÜÿ¿ĪĲûĨ
ĪÜĨ û¿ĶõûĨ ĴÜÿĨ Īõ¿ûĨ ÕõĲĢÒĨ ĢÜÿõóõÒĨ
ĪĲûĨ Ī¿Ĩ ĐĨ °ċĲÆøõĲûĨ ċĂċĂÿĢĲĢĨ
ÏĂÿĢĨ ¿ĪĠõĂÏÏĨ õÜĠĂċĂĢĢõĨ ċĂÜÿÕĲûĨ
ÏĂĨ õĪ¿ûĨ õÿĨ ĴõÕÜĨ ¿ÏĨ ĠÜÒĨ ÿõĲĢĖĨ ´ĲõĪÜĨ
ĕĲĂĢĢõøĨ õÏ¿ÜøõĲĢĨ ¿ĲĪĨ õÿ¿Ī¿Ĩ ĴÜóÜûĨ
µĂûċøõÏõÜÿĪĐĨ º¿ø¿ÆÜĠĂĨ ÜĢÜÿ¿ĠõĨ
ċĲÆøõĲĢĨċÜĠĲûÒĨÿĂĢĨóĂĠÜõĨĢĲø¿ĨÿĂô
ĢĲĢĨû¿ÒĨÿõóõøøÜĠÆõĪÒĨĲÿĪÜ¿ĪõĲĢĨĠÜÿõóõøĨ
ó¿ÜÕĨ ÏĂÿĢĲøĪĂĨ Ï¿ĢĪÜÒĨ ÏĂÿÜĕĲ¿ûĨ
ĂûÿõĢĪ¿ûĨċĲÆøõĢĨÏĲø¿ĪĲĢĨÏĂÿĢĲÿõÏõĪĨ
ÕõĨå¿ÏõõĢĪĨÜĠĴõĪĤĨÜĪõøÿÜĨċĂÜÿõĲĢĨÏĂÿÜĨ
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DIPLOM UJEP
Diplomy jsou nedílnou součástí univerzity a jejich reprezentativní účel je nezanedbatelný.
Jejich formát je A4 na spad. Doporučený tiskový materiál je matný křídový papír vysoké
bělosti s gramáží 250 g/m2.

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÄÏÔÑÊØÍ(ÕPÒÓ1ÍÀÃËÀÁÄÌ

Diplomy jsou ve dvou variantách:
1 – Doktor honoris causa – varianta bez nové značky UJEP, se státním znakem a s heraldickým znakem a latinským názvem univerzity.
2 – Cena rektorky – varianta s novou značkou UJEP a s heraldickým znakem a latinským
názvem univerzity

Ô Í È Õ Ä Ñ Ò È ÓÀ Ò
ÏÔÑÊØÍÈÀÍÀ
ÔÒÓÄÍÒÈÒ

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÀÍÀÄÕÀÍÆÄËÈÒÓØÏÔÑÊØÍ(
ÕOÒÓ0ÍÀÃËÀÁÄÌ

ÀÂË¾ÏÂÈÑÌÏÈÖ
Znak České republiky je 100% K (černá). Důvodem jsou jemné tahy ve znaku a nutnost jejich
přesného vytisknutí.

÷ÞóeáâàèìòÞó÷èòêëìòbæëëìðñ

®«Ê.ÐÑÌ

Jako grafický prvek slouží nejen barevné pruhy na levé straně, ale i výřez heraldického znaku, který je určen pro tisk přímou stříbrnou barvou (Pantone 877C).

íïìã«ÏËÁï«ÆÓÌËÂ×¿ÂÁ¾©ÁïÐà«
ÍmïìáìóeáâàèYãÞèòéñÞ©èÞñâáïÞàåâêæâ

Razítko má určené přesné umístění, a to v čárkovaném kruhu se zkratkou „L.S.“
Náhledy na pravé straně jsou ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
áìà«Æëä«ÆóÞÏæñðàåâéìóY©ÀÐà«ñäêóîñêà
áìà«Æëä«ÆóÞÏæñðàåâéìóY©ÀÐà«

Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\DIPLOM

Ë Ò

OòóoíàãËàáäìãíä°¶ïñîòèíâä±¯¯·

DALŠÍ TISKOVINY

DIPLOM
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OSVĚDČENÍ O STUDIU
Doporučený tiskový materiál je matný křídový papír vysoké bělosti s gramáží 250 g/m2.
Osvědčení jsou ve dvou variantách:
1 – Osvědčení o absolvování
2 – Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (vzhledem
k množství bylo nutné umístit kulaté razítko do výřezu heraldického znaku univerzity).
Jako grafický prvek slouží nejen barevné pruhy na levé straně, ale i výřez heraldického znaku, který má barvu 75% K (černé).
Razítko má určené přesné umístění, a to v čárkovaném kruhu se zkratkou „L.S.“
Náhledy na pravé straně jsou ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÄÏÔÑÊØÍ(ÕPÒÓ1ÍÀÃËÀÁÄÌ

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÄÏÔÑÊØÍ(ÕPÒÓ1ÍÀÃËÀÁÄÌ

Ô Í È Õ Ä Ñ Ò È ÓÀ Ò
ÏÔÑÊØÍÈÀÍÀ
ÔÒÓÄÍÒÈÒ

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÀÍÀÄÕÀÍÆÄËÈÒÓØÏÔÑÊØÍ(
ÕOÒÓ0ÍÀÃËÀÁÄÌ

Ô Í È Õ Ä Ñ Ò È ÓÀ Ò
ÏÔÑÊØÍÈÀÍÀ
ÔÒÓÄÍÒÈÒ

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÀÍÀÄÕÀÍÆÄËÈÒÓØÏÔÑÊØÍ(
ÕOÒÓ0ÍÀÃËÀÁÄÌ

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÓGÄÓ0ÇÎÕ(ÊÔ

ÌÐÓ&Á ÂË.
ÌÐÓ&Á ÂË.
Ç¾Ë¾ËÌÓÈÌÓ
íàñîùäí[ãíä°±däñõíà°¸´¶õÏñàùä

ìò÷ëYëmóöðìèì èìéðèdåìó÷áeéYëm
ÞèóÞéæãæèÞàâó âðèdïâíòßéæàâ
Òëæóâï÷æñÞÇÞëÞÂóÞëäâéæðñöÍòïèöëeóMðñmëÞáÉÞßâê
ôùíàëàïîãëäĄ·¸îãòó°ïoòìá¨«Ą·¸îãòó²ù[êîíàd°°°®°¸¸·Òá«îõøòîêâçêîë[âç
àîùìgígàãîïëígíoãàëoâçù[êîí§ù[êîíîõøòîêâçêîë[âç¨ãèïëîìõøãàí
Òëæóâï÷æñìò¾ëÞëæÞHæïÞèÞàæóÄçòêïæ§Àñìfíèä¨ãíä±¸däñõíà°¸¸·«dÀd¯¯¯¯°¶«
éäçîãñèóäëäìéäïàío

ÌÐÑÅÏ¾ÐÇÌÏÌÔÆÀÈ¾
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\OSVEDCENI

àáòîëõîõàëàõàêàãäìèâêfìñîâä±¯¯¶®±¯¯·êôñù

Ê¾É¿¾Æ«

íàñîùäí[°°ãôáíà°¸·±«
àíìñóï÷òçâçâåìïìóëìàâëëìðñòõøòîêîêîëòêìãèïëîìäìàãîãàóêäìêãèïëîìô«
õøãàíìõ"äòêfñäïôáëèâäõääéíîôõøòîêîôêîëîôàáòîëõäíóôòóôãèàõìàæèòóäñòêfì
òóôãèéíoìïñîæñàìôÒbæñâéðñómíïì÷YèéÞáëm èìéöóâðñòáæçëmêìßìïò
Òbæñâéðñómàæ÷màåçÞ÷öèíïì×HċÞëäéæàèçÞ÷öè

õñîùòàçô²¯çîãèí
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JMENOVÁNÍ
Doporučený tiskový materiál je matný křídový papír vysoké bělosti s gramáží 250 g/m2.
Jmenování se liší od předchozích tiskovin umístěním prvku, který nese jméno funkce, od
které jmenování pochází. V tomto případě je to funkce „rektorka“.

ÔÍÈÕÄÑÙÈÓÀÉÄÏÔÑÊØÍ(ÕPÒÓ1ÍÀÃËÀÁÄÌ

ÏÂÈÑÌÏÈ¾

Jako grafický prvek slouží nejen barevné pruhy na levé straně, ale i výřez heraldického znaku, který má barvu 75% K (černé).
Razítko má určené přesné umístění, a to v čárkovaném kruhu se zkratkou „L.S.“

ÍåÁï«ÊÆÀÅ¾ÂÉ¾ÅÏÒ¿©Íå«Á«
íàñîùäíàãíä±·ãôáíà°¸µµ

Náhled na pravé straně je ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\JMENOVANI

ÏîãëäĄ±·îãòó±ù[êîíàd°°°®°¸¸·Òá«îõøòîêâçêîë[âç
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PŘÍKAZ
Obálka tiskoviny „Příkaz“ je konciponáva na formát A4. Je připravena tak, aby její tisk byl co
nejméně nákladný. Konkrétně je zde použita pouze černá barva ve třech odstínech:
1 – 100% a 50% (viz černobílá varianta značky UJEP),
2 – 75% černé pro veškerý text, linky a pruhy ve spodní části obálky.
Příkaz má několik variant, které se od sebe liší pouze textovými údaji. Na pravé straně jsou
znázorněny dvě varianty ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
„Tabulka“ s informacemi v pravém spodním rohu musí mít vždy spodní hranu textového
rámečku zarovnanou se spodní hranou jména (Iva Ritschelová) na levé straně obálky.
To znamená, že přidáváním dalších údajů/jmen „poroste“ tabulka směrem nahoru.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\PRIKAZ

DALŠÍ TISKOVINY

PŘÍKAZ
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SMĚRNICE
Obálka tiskoviny „Směrnice“ vychází ze stejného konceptu jako „Příkaz“ a tak je také ve velikosti A4 na výšku. Je připravena tak, aby její tisk byl co nejméně nákladný. Konkrétně je zde
použita pouze černá barva ve třech odstínech:
1 – 100% a 50% (viz černobílá varianta značky UJEP nebo součásti univerzity),
2 – 75% černé pro veškerý text, linky a pruhy ve spodní části obálky.
„Tabulka“ s informacemi v pravém spodním rohu musí mít vždy spodní hranu textového
rámečku zarovnanou se spodní hranou jména (Iva Ritschelová, Zdeněk Radvanovský)
na levé straně obálky. To znamená, že přidáváním dalších údajů/jmen „poroste“ tabulka směrem nahoru.
Směrnice má několik variant, které se od sebe liší textovými údaji a především značkou
UJEP nebo značkou fakulty, podle toho, kým je Směrnice výdávána. Na pravé straně
jsou znázorněny dvě varianty ve velikosti 40,5% vůči skutečné velikosti.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\DALSI TISKOVINY\SMERNICE

DALŠÍ TISKOVINY

SMĚRNICE
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PREZENTAČNÍ
MATERIÁLY
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

OBAL A POLEP CD MÉDIA UJEP – PREZENTAČNÍ ÚČELY
Obal na CD pro prezentační účely je navržen tak, aby mohl být umístěn do umělohmotné
krabičky jako booklet a nebo z něj mohla být vytvořena ekologicky nenáročná papírová
kapsa, která svojí velikostí (tloušťkou) a váhou nijak neomezuje vlastníka.
Booklet i CD mají plnobarevný potisk.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 75% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\CD\PREZENTACNI

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

CD UJEP – PREZENTAČNÍ ÚČELY
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OBAL A POLEP CD MÉDIA FAKULT – PREZENTAČNÍ ÚČELY
Obal na CD pro prezentační účely je navržen tak, aby mohl být umístěn do umělohmotné
krabičky jako booklet a nebo z něj mohla být vytvořena ekologicky nenáročná papírová
kapsa, která svojí velikostí (tloušťkou) a váhou nijak neomezuje vlastníka.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 75% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\CD\PREZENTACNI

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

CD FAKULT – PREZENTAČNÍ ÚČELY
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OBAL A POLEP CD MÉDIA UJEP – INTERNÍ KOMUNIKACE
Obal na CD pro interní komunikace je navržen jako ekologicky nenáročná papírová kapsa,
která svojí velikostí (tloušťkou) a váhou nijak neomezuje vlastníka. Další výhodou je možnost
popsání obalu, popř. polepení štítkem.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 75% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\CD\INTERNI

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

CD UJEP – INTERNÍ KOMUNIKACE
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OBAL A POLEP CD MÉDIA FAKULT – INTERNÍ KOMUNIKACE
Obal na CD média fakult pro interní komunikaci je navržen jako ekologicky nenáročná papírová kapsa, která svojí velikostí (tloušťkou) a váhou nijak neomezuje vlastníka. Další
výhodou je možnost popsání obalu, popř. polepení štítkem.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 75% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\CD\INTERNI

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

CD FAKULT – INTERNÍ KOMUNIKACE
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PAPÍROVÉ DESKY UJEP 1/2
Papírové desky UJEP s chlopněmi pro tiskoviny formátu A4 jsou praktickým předmětem.
Papírové desky jsou navrženy pro vlastní výsekovou formu. Z ekonomických důvodů je možné design aplikovat na již připravenou výsekovou formu. V tomto případě je nutné dodržet
rozložení informací a grafických prvků do té míry, kterou dovoluje výseková forma. Další
možností, jak snížit náklady na tisk, je jednostranný potisk zvenku desek.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 35 % vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\DESKY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

PAPÍROVÉ DESKY UJEP
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PAPÍROVÉ DESKY UJEP 2/2
Náhled na pravé straně ukazuje vnitřní stranu desek a je ve velikosti 35% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

PAPÍROVÉ DESKY UJEP
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PAPÍROVÉ DESKY FAKULT 1/2
Papírové desky fakult s chlopněmi pro tiskoviny formátu A4 jsou praktickým předmětem, jejichž design vychází reprezentačního CD obalu fakult.
Náhled na pravé straně je ve velikosti 35% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\DESKY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

PAPÍROVÉ DESKY FAKULT
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PAPÍROVÉ DESKY FAKULT 2/2
Náhled na pravé straně ukazuje vnitřní stranu desek a je ve velikosti 35% vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

PAPÍROVÉ DESKY FAKULT
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POZNÁMKOVÝ BLOK
Poznámkový blok je navržen pro tisk černou barvou v několika odstínech.
Náhled papírového bloku formátu A5 (tento design je možné aplikovat i na velikost A4)
a čtvercového bločku rozměru 100 x100 mm na pravé straně je ve velikosti 45 % vůči realitě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a umístění spodního pruhu určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\POZNAMKOVY BLOK

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

POZNÁMKOVÝ BLOK
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FORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 1/2
Trička jsou vhodným a praktickým dárkovým predmětem.
Jsou navržena v několika variantách, a to jak pro oficiální reprezentativní účely, tak i pestrá
neformální trička s aplikací základního grafického prvku. Všechny varianty triček mají levý rukáv
opatřen webovou adresou univerzity.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\TRICKA

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY
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FORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 2/2

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY
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NEFORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 1/4
Trička jsou vhodným a praktickým dárkovým predmětem.
Pestrá neformální trička jsou navržena s aplikací základního grafického prvku.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\TRICKA

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY
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NEFORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 2/4

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY
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NEFORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 3/4

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY

342

NEFORMÁLNÍ TRIČKA – UJEP, FAKULTY 4/4

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TRIČKA UJEP, FAKULTY
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ŠATY (DVOUDÍLNÝ KOMPLET) – BLŮZA
Materiál: černý viskózový žerzej v kombinaci s tylem zdobeným flitry. Model kosmo střižený,
přední díl vcelku, členění prsním záševkem, na levé straně v místě náramenice až po výstřih
ozdobně řasený. Zadní díl hladký se středovým švem, rukávy krátké, hlavice nabíraná, materiál
tyl ozdobený flitry.
Přibližná spotřeba: 1,3 m žerzej, 0,2 m rukávy a členění tyl s flitry (spotřeba závisí na velikosti při
šíři 140 cm).

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

ŠATY – BLŮZA
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ŠATY (DVOUDÍLNÝ KOMPLET) – SUKNĚ
Materiál: černý viskózový žerzej s elastanem. Model střižený po osnově, přední díl hladký beze
švu, zadní díl se středovým švem, pásové záševky, zapínání na zdrhovadlo v zadním středním
švu, sukně od boku rozšířená, pásový okraj začištěný na hladko do podsádky s navolněním do
pruženky, koncová záložka začištěná prošitím coverstich.
Přibližná spotřeba: 1,2 m závisí na velikosti při šíři 140 cm.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

ŠATY – SUKNĚ
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TAŠKY – TEXTILNÍ
Tašky s potiskem značky UJEP a fakult a mohou být praktickým dárkem.
Tašky jsou navrženy ve dvou základních druzích – papírové a textilní. Tašky mají praktickou
a propagační funkci a zároveň jsou ekologické.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\TASKY\TEXTILNI

www.fzs.ujep.cz

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TAŠKY
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TAŠKY – PAPÍROVÉ
Tašky s potiskem značky UJEP, fakult a ústavu mohou být praktickým dárkem.
Tašky jsou navrženy ve dvou základních druzích – papírové a textilní. Tašky mají praktickou
a propagační funkci a zároveň jsou ekologické.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\TASKY\PAPIROVE

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TAŠKY
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TUŽKY UJEP
Na pravé straně je zobrazeno několik variant aplikace jednotného stylu na tužky. Konkrétně černobílá a plnobarevná varianta.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\TUZKY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TUŽKY UJEP
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TUŽKY FAKULT
Na pravé straně je ukázka světlé a pestré varianty.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TUŽKY FAKULT
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TUŽKY FAKULT
Na pravé straně jsou ukázky zbývajících tužek fakult v pestré variantě.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

TUŽKY FAKULT
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ODZNAKY
Velikost odznaků by měla být přibližně 40 mm. Přesnou velikost určí grafik po domluvě se společností vyrábějící odznaky. V každém případě je nutné zachovat poměr stran odznaku,
aby nedošlo k deformaci značky UJEP, a dále brát ohled na její čitelnost.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\ODZNAKY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

ODZNAKY
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BUTONY 1/2
Butony mají dvě varianty – pozitivní a negativní.
Odkaz na šablony:

\DATA\PREZENTACNI MAT\BUTONY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

BUTONY
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BUTONY 2/2
Butony mají dvě varianty – pozitivní a negativní.

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

BUTONY
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VÁZANKY SE SPONOU
Vázanky mají dvě varianty – světlou a tmavou.
Velikost a tvar vázanky určuje standardní vyrobní proces. Přesné rozměry dodá výrobce.
Výrobní materiál pro sponu je kov ve světlém a tmavém odstínu. Velikost spony proporčně
odpovídá rozměrům vázanky. Její reálná velikost však odpovídá výrobním možnostem
dodavatele.
Odkaz na náhledy:

\DATA\PREZENTACNI MAT\VAZANKY A SPONY

PREZENTAČNÍ MATERIÁLY

VÁZANKY SE SPONOU
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ORIENTAČNÍ
SYSTÉM
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

VLAJKY 1/3
Vlajky jsou založeny na barevnosti jednotlivých součástí univerzity a výrazném použití
grafického prvku. Pro tento typ vlajky nebylo vhodné použít značku UJEP či značku jednotlivých
součástí univerzity. Místo ní je zde značka zastoupena slovním označením.
Umístění ozdobného pruhu je vždy v místě, kde je vlajka přichycena ke stožáru.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\VLAJKY

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

VLAJKY
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Fakulta zdravotnických studií

VLAJKY 2/3

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

VLAJKY
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VLAJKY 3/3

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

VLAJKY
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OZNAČENÍ BUDOV 1/3
Vstupy do budov univerzity, fakult jsou označeny variabilními panely, které jsou členěny
do jednotlivých dílů. Horní díl obsahuje velký státní znak v plastickém provedení.
Prostřední díl obsahuje plnobarevnou značku UJEP/fakulty.
Spodní díl nese název univerzity, nebo univerzity a fakulty. Spodní hranu zdobí barevný
pruh vycházející ze základního grafického prvku jednotného stylu.
Jako výrobní materiál je doporučen kov světlé barvy. Text, značka a barevné plochy/pruhy by
měly být gravírované. Z ekonomických důvodů je však možné pro text, značku a grafické prvky
využít řezanou grafiku s vysoce odolnými metalickými foliemi.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozmístění grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\OZNACENI BUDOV

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ BUDOV
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OZNAČENÍ BUDOV 2/3

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA
J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA
ZDRAVOTNICKÝCH
STUDIÍ

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ BUDOV
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OZNAČENÍ BUDOV 3/3

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ BUDOV
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HLAVNÍ TABULE
Hlavní tabule je ve formátu papírů řady A. Doporučená velikost je A2, ale je možné použít
i menší velikost.
Jako nejvhodnějši výrobní technologií je řezaná grafika umístěna na KAPA desku o tloušce 5–7 mm.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\HLAVNI TABULE

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

HLAVNÍ TABULE
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HLAVNÍ TABULE – KOMBINOVANÁ VARIANTA
Hlavní tabule je ve formátu papírů řady A. Doporučená velikost je A2, ale je možné použít i menší
velikost.
Jako nejvhodnějši výrobní technologií je řezaná grafika umístěna na KAPA desku o tloušce 5-7 mm.
Kombinovaná varianta je určena pro budovy s více součástmi UJEP. Číslo místnosti, u kombinované varianty, je vždy v barvě fakulty.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozložení grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\HLAVNI TABULE

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

HLAVNÍ TABULE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 1/6
Navigační tabule mají šírku 297 mm a jejich délka je určena množstvím informací.
Tyto navigační tabule by měly být umístěny na dobře viditelných místech, například těsně nad
schody nebo v blízkosti výtahu. Díky variabilním hliníkovým nosičům je možné tabule umístit do
prostoru jako vývěsní štít a tím zvýšit jejich viditelnost.
Každá součást univerzity má orientační systém ve své korporátní barvě.
Přesné umístění textu, velikost, řez písma a rozmístění grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\OZNACENI PATER - NAVIGACE

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 2/6
Na pravé straně je znázorněná prodloužená varianta tabule navigace.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 3/6
Na pravé straně je znázorněná varianta tabule s minimálním počtem informací.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 4/6
Na pravé straně je znázorněná kombinovaná varianta tabule, kdy je potřeba rozlišit v patře místnosti patřící dvěma a více fakultám.
Barva posledního vodorovného pruhu vždy určuje barevnost ozdobného pruhu na spodní
hraně tabule.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 5/6
Na pravé straně je znázorněná kombinovaná varianta tabule, kdy je potřeba rozlišit v patře místnosti patřící dvěma a více fakultám.
Barva posledního vodorovného pruhu vždy určuje barevnost ozdobného pruhu na spodní
hraně tabule.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE 6/6
Na pravé straně je znázorněná kombinovaná varianta tabule, kdy je potřeba rozlišit v patře místnosti patřící dvěma a více fakultám či univerzitě.
Barva posledního vodorovného pruhu vždy určuje barevnost ozdobného pruhu na spodní
hraně tabule. V kombinaci fakult a univerzity je nutné navigační vodorovné pruhy patřící
univerzitě umístit vždy na první a následující pozice (viz náhled na pravé straně).

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ PATER – NAVIGACE
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OZNAČENÍ DVEŘÍ – VARIANTA 1
Dveře jsou označovány dvěma možnostmi:
Varianta 1 – tabulkou o velikosti fromátu A5 s uvedením kompletního výčtu – číslo místnosti,
jméno osob obývajících místnost a jejich funkce, název místnosti, kontakt, případně
otevírací doba. Tato tabulka je velmi variabilní a díky tomu není problém uvést
všechny potřebné udaje. Převládající barva určuje příslušnost k fakultě
nebo přímo k univerzitě.
Materiálem „úchytů“ orientačního systému je hliník. Doporučený systém interiérového značení je
CURVO PLUS. Samotný grafický motiv je tištěn na čistě bílou křídu (gramáž cca 160 g/m2)
a poté zasunut za krycí slídu úchytu.
Velikost náhledů na pravé straně je 60% vůči reálné velikosti.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozmístění grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\OZNACENI DVERI\VARIANTA 1

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ DVEŘÍ – VARIANTA 1
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OZNAČENÍ DVEŘÍ – VARIANTA 2
Dveře jsou označovány dvěma možnostmi:
Varianta 2 – tabulkou o velikosti 105 x 50 mm jednoduše označující pouze číslo místnosti, jméno
osoby (a funkci) nebo název místnosti. Spodní hranu zdobí barevný pruh vycházející
ze základního grafického prvku jednotného stylu a svou barevností určuje příslušnost k univerzitě/fakultě.
Přesné umístění textu, velikost a řez písma a rozmístění grafických prvků určuje dodaná šablona.
Odkaz na šablony:

\DATA\ORIENTACNI SYSTEM\OZNACENI DVERI\VARIANTA 2

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ DVEŘÍ – VARIANTA 2
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OZNAČENÍ VOZIDEL 1/4
Univerzitní automobily jsou označeny značkou UJEP v plné barevnosti a v černobílé variantě.
Pro bílé, stříbrné a velmi světle šedé automobily je vhodné používat základní variantu značky UJEP.
Jako výrobní technologie je doporučeno plotrování do fólií s vysokou životností a minimální reakcí
na atmosferické podmínky.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ VOZIDEL
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OZNAČENÍ VOZIDEL 2/4
Pro automobily se světlým barevným lakováním je vhodné používat pozitivní variantu černobílé
značky UJEP.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ VOZIDEL
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OZNAČENÍ VOZIDEL 3/4
Pro automobily s tmavým lakováním je vhodné používat negativním variantu černobílé značky UJEP.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ VOZIDEL
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OZNAČENÍ VOZIDEL 4/4
Pro automobily s tmavým lakováním je vhodné používat negativním variantu černobílé značky.
Pro značky fakult platí stejná pravidla, jako pro značku UJEP.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OZNAČENÍ VOZIDEL
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WEBOVÉ STRÁNKY
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

WEBOVÉ STRÁNKY UJEP
Z důvodu obrovského množství informací, které tvoří obsah webových stránek, byl zvolen jednoduchý
přehledný design rozdělený na tři sloupce:
1 – levý sloupec obsahuje hlavní menu.
2 – prostřední sloupec (nejširší) obsahuje v záhlaví navigační panel s jehož pomocí se navštěvník jediným kliknutím na zkratky jednotlivých součástí univerzity dostane na jejich stránky.
Po najetí kurzorem se zkratky zbarví do korporátní barvy.
Hned pod touto navigací je vypsán název urovně, na které se právě nacházíte. V některých případech se pod tímto názvem objeví poslední úroveň levého menu (viz obrázek na
pravé straně). Dále následuje už samotný text (ne na tomto náhledu).
3 – pravý sloupec obsahuje dodatečné menu s vyhledávaním, Kontakty, Aktuality, Zpravodaj
a Kalendář akcí. Pod tímto menu můžeme najít informace, odkazy a soubory ke stažení.
Barevnost písma, jeho velikost a řez, barevnost odkazů, tabulek atd. je určeno naformátováním
redakčního systému.
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WEBOVÉ STRÁNKY FAKULT
Barevnost písma, jeho velikost a řez, barevnost odkazů, tabulek atd. je určeno naformátováním
redakčního systému.

WEBOVÉ STRÁNKY

FAKULT
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