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Stran: 1 2 3
Havelka Jan

24.02.2012, 9:34

[attachment=927][attachment=928][attachment=929]
[attachment=930][attachment=931][attachment=932]
Debata o novém logu se pěkně rozjela a osobně se začínám ztrácet, kdo co navrhuje,
vytvořil jsem samostatné téma zde na fóru. Součástí jsou jednotlivé návrhy a anketa.
Hlasovat můžete pro více návrhů. Navrhuji, aby jsme první kolo uzavřeli v neděli 26.2. v
24:00 hodin, u návrhů s nejvíce hlasy necháme provést požadované úpravy pošleme do
dalšího kola.
Pro větší přehlednost jsem vypsal dosavadní připomínky, další návrhy a příspěvky pište zde
na fórum, bude to více přehledné.
Lukáš Matela
Hned jsem poslal návrhy i Zuzce-ženě, která připravovala původní návrhy.
Ta by vybrala: "brala bych asi 3 nebo 4 bez tech kridel... "
Svůj názor neprezentuji, tyhle věci nechávám na ní, má proto lepší cit...
K. Jiruš
Zdar, pěkné.
Mně osobně by se líbil ten s panem Mendlem. Kdyby měl nad hlavou nebo na hlavě včelu,
tak je to dokonalé.
Ale spíše Mendel než včela.
P. Mirovský
Zdravím,
Já bych dal přednost logu číslo 3 – jednoduché a výstižné.
Nejprve se mi zamlouvalo i logo č. 4, ale mnozí neznalí by tu včelu tam neviděli. Což u té 3.
také nemusí, ale je tam naznačen úl. A to košnice, která má vazbu na historii – Mendela.
Logo číslo 1 vypadá zajímavě. Jen poněkud rušivě vnímám ten černý trojůhelníček pod
obrázkem Mendela. Zároveň mám obavu, jak by to vyšlo na razítkách a jiných malých
aplikacích loga.
Lukáš Matela
Dne 24.2.2012 8:28, Petr Mirovský - Včelařské fórum napsal(a):
Zároveň mám obavu, jak by to vyšlo na razítkách a jiných malých aplikacích loga.
Přesně tak, navíc bysty patří do předminulého století...
J. Matl
Ahojte, 1 je super, i s tím kolárkem

, akorát nevím, jak by to vyšlo na těch razítkách a

vizitkách, ale snad ... I 3 je fajn ...
R. Krušina
Já bych do dalšího kola poslal 3,4,5.
J. Havelka
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Vyřadil bych č.6 ( nic nenaznačuje, asi je jen do počtu ) a č.1 ( Mendel dobrý, ale komu to
něco řekne?)
Líbí se mi č.2, dále č.4, ale bez křídel a s písmem z č.3
č.5 také není špatné, hlasně to zakomponování DNA spirály do písmena S, písmena M a V
bych nahradil jiným fontem
J. Danihlík
Zdravím, mě nejvíce zaujalo logo 3, 4 a 5. U té 4 se obávám, že si to neznalý člověk splete s
nějakým ptákem... Myslím, že verze 3 vynikne i v čb variantě, u verze 5 bych změnil font
písma.

Z.Brentner
Já jsem taky pro 3 a 5, ale jedna technická, ačkoli je popis společnosti malými písmeny,
neměl by mít Mendel velké M ?
J. Kala
Já bych vyřadil 2,4,6.
Preferuji 1. Vůbec mi nevadí busta - z názvu společnosti to pochopí i
neznalec. A busta evokuje solidnost, tradici, ale i průkopnictví,
nadčasovost - busta nepodléhá tomu, že to právě teď není "in".
číslo 3 je přeplácané: "košnice" evokuje spíš ozdobenou rumovou pralinku.
č. 5 stavím na úroveň č. 1, jen ta šroubovice je v dolní části chybně.
Barvy by měly být jen dvě.
Z. Klíma
Ahoj, Honzo udržet s ní spolupráci, hlasuji pro 3 nebo 4, obě jsou
povedená, jen ve trojce by mělo být na začátku velké M. Super díky
J. Matl
Ten text pod logem by v každém případě, myslím, měl být kapitálkami, pak se vyhneme
problému s velkými písmeny. Pokud by měl být minuskulí, pak bych taky byl pro velké M
(Mendelova), jakkoli to graficky nekoresponduje. Přece jen ...
M. Čáp
V prvním kole preferuji 3 a 5.
Možná by měly být u loga 3 naznačena i druhá křídla.
U loga 5 by podle mě měla šroubovice nahoře končit dříve - ty 'škvoří klepeta' tam jednak
vyčnívají a druhak působí rušivě.
V. Ptáček
Zdar, mně se nejdříve líbila 3, ta však by neměla ekvivalent v anglické verzi.
Tu půjde udělat s podobiznou Mendela (1) nebo včeličkou s košnicí (2), kde je zároveň pěkně
zakódována i DNA.
Nemělo by v názvu být velké M?
J. Matl
Vůbec bych do loga doplnil anglickou versi názvu. Budeme vystupovat za hranice, zvát a
oslovovat kolegy ze zahraničí ... A ti budou jistě i klikat na náš web, tam by to chtělo taky
aspoň základní texty mít v angličtině ...
P. Holub
jsem pro variantu 1 po úpravě fontu někam do klasiky jako New Roman atd., v rámci toho
malým písmem anglický název. Vše je takové pseudomoderní a nemá to tu šťávu, tak buďme
styloví, třeba i přehnaně konzervativní
S. Dubná
mně se líbí č. 2.
Zdeněk Klíma

24.02.2012, 9:45
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Jak na to koukám čím dál víc, mým favoritem je č. 3. Je to vtipné, evokuje to jednak "létající
DNA včelku" jednak je logo ve tvaru připomínající košnici. Změnit jen písmenko na velké M a
je to pro mě supr. Hlasuji tedy pro návrh č. 3.
Jiří Matl

24.02.2012, 9:52

Jak to tak pročítám a promýšlím a nic o fungování těchto symbolů vlastně nevím

, tak mi

nějak stále vychází víc č. 1. Je to vazba na tradici, která je i ve světě nezpochybnitelná.
Budeme se obracet i do světa ... V té souvislosti i anglická mutace názvu ... Když je Jura teď
v tom Švédsku: nemohl bys to ukázat tamním kolegům, jak by tento rozměr vnímali? Je to
ulítlé, já vím, ale ...
Jiří
Havelka Jan

24.02.2012, 9:59

Oslovení Švédských kolegů je dobrý nápad. Busta je dobrá, ale kdo opravdu pozná, že to je
J.G. Mendel? Spíše bych se přikláněl ke včele a šroubovici DNA, ty jsou nezpochybnitelné.
Zdeněk Klíma

24.02.2012, 10:06

My jsme hlavně včelaři, nejsme spolek pro pamětihodnosti J.G.Mendela, abychom měli ve
znaku jeho portrét...

Ptáček: Zdar, mně se nejdříve líbila 3, ta však by neměla ekvivalent v anglické
verzi.
Ale jo, právě, že dobře - vše by zůstalo jen text MBRA a pod ním Mendel bee research
association
Lukáš Rytina

24.02.2012, 10:20

Ahoj, já jsem také pro 3, ale je na diskusi, jestli by mělo být ve stejných barvách jako logo
PSNV. ??
Jiří Matl

24.02.2012, 10:21

To jo, Zdeňku, souhlas, nemám s tím problém, jen jsem myslel, že pojem Mendel je ve světě
také dobré PR. A jsme i společnost pro výzkum. Vědecká komunita by to mohla vnímat.
Zejména v aspektu VT ... Jasně, je to utilitární ...
Jiří
PetrM

24.02.2012, 10:22

Určitě jsem pro jiné barvy. Stačí, když je podobný styl loga.
PetrM

24.02.2012, 10:24

(24.02.2012 10:06)Zdeněk Klíma napsal(a): [ -> ]My jsme hlavně včelaři,
nejsme spolek pro pamětihodnosti J.G.Mendela, abychom měli ve znaku jeho
portrét...
Tak to pak nemusel být ten Mendel zmiňován v názvu společnosti, stačilo by jen Společnost
pro včelařský výzkum.
Havelka Jan

24.02.2012, 10:32

(24.02.2012 10:20)Lukáš Rytina napsal(a): [ -> ]Ahoj, já jsem také pro 3, ale je
na diskusi, jestli by mělo být ve stejných barvách jako logo PSNV. ??
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Nemyslím si, že je to nezbytně nutné, nyní spolupracujeme, za čas se každá společnost
může ubírat jiným směrem. Na tomhle bych logo nestavěl.
Čermák Kv.

24.02.2012, 12:33

Právě jsem hlasoval pro variantu 3 a 1. U č. 3 by se dal trochu na výšku zvětšit obrázek
(ikona) hlavně kvůli logu na hlavičkovém papíru a vizitce, jinak jako symbol našeho
zaměření je to zdařilé, jen okrovou barvu bych vyměnil za sytější hnědou. U M. busty jsou
mezi námi dost protichůdné názory, mně by v logu podobizna Mendela nevadila, v biologii je
to známá osobnost i jeho podoba po celém světě. A jak někdo psal, v tomto případě by mi
konzervatismus nevadil
.
Pro další kolo ještě náměty - text názvu společnosti určitě dát větší, aby to bylo čitelné při
zmenšení, možná ho kvůli tomu rozdělit na dvě části, půl nad zkratku MSVV a půl pod ni.
Pak by i obrázek mol být větší díky tomu. Byl bych i pro jiný font pro zkratku (jako P. Holub
- Times New Roman). Zvážit i barvy, např. černou + zelenomodrou, nebo jiné kombinace jedna tmavá, druhá světlejší, kvůli černobílé verzi (resp. odstíny šedé).
Havelka Jan

25.02.2012, 4:39

Zatím pro některý z návrhů hlasovalo pouze 9 členů, což je žalostně málo. Někteří z nás se
vyjádřili k více návrhům. Je možné dodatečně své hlasování poupravit, pokud se Vám
myšlenky trošku uležely. Favoritem se postupně stává návrh č.3, nicméně je tu pořád
prostor pro debatu. Je více než jasné, že žádný z návrhů se nestane vítězem bez
dodatečných úprav. Prosím o Vaše další názory, bylo by škoda po čase logo opět měnit nebo
upravovat.
Jiří Danihlík

25.02.2012, 10:51

Máme sice v názvu Mendelova... ovšem to neznamená, že ho musíme mít i v logu. Takže já
jsem proti logu č. 1.
Největším favoritem je u mě logo č. 3; Možná by stálo za pokud poupravit tu
košnici/pralinku za něco typického pro včelu- třeba šetiúhelníkovou buňku. To by v očích
laika mohla na první pohled evokovat, že máme asi něco společného se včelama...
Dále se mi líbí návrh Jirky Matla - název kapitálkami; vyhneme se tak problému s psaním
velkých písmen
Pokud neprojdou kapitálky, tak minimálně první písmeno v názvu musí
být velkým.
Ještě mě napadá - musíme mít nutně počáteční písmena z názvu i v logu? Co zvolit jako logo
jen tu včelku tvořenou z DNA v košnici/buňce... a pod ní napsat celý název společnosti?
Nemám absolutně žádný výtvarný talent - jsou to jen nápady k diskusi
Čermák Kv.

28.02.2012, 10:15

K předešlým Jirkovým názorům:
Mně se ta košnice u var. 3 líbí, jako symbol návaznosti na historii chovu včel. A bylo by to
místo podobizny Mendela. Jinak řečeno - nahradit košnici buňkou se mně nezamlouvá.
Zkratka MSVV být v názvu nemusí, přimlouvám se i za vypracování této varianty pro 2.
kolo, výhoda - text názvu společnosti bude moci být větší (dát ho na dva řádky) a tedy bude
čitelný i po zmenšení loga...
KaJi

28.02.2012, 10:30

Omloouvám se, že kecám do všeho.
My anarchisti miluje živelnost a nezvládnutelné masy.
Na druhou stranu nutno říci, že když nevím co chci, mohu dostat cokoli.
Při zpracování grafiky atd je dobré když zadavtel definuje, jakou zprávu chce o sobě dávat.
Což takto nějak napsat:
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Působení:
Serioznost, odbornost,...
Návaznost na tradici
Využití moderních technologiií (předpokládám že to má dělat ta DNA)
Použitelnost - zakompovatelnost:
Vizitky
razítka,
weby
papíry
zprávy
prospekty
atd, atd.
A pak se nad tím zamyslet a návrhy případně předělat a pak hlavně obodovat + váha
jednotlivých kritérii
Zatím to vybíráte jak já matky k chovu - to řeším citem

Ale vím, že to dělám amatérsky.

Ale profesionál:
VŠE MUSí BýT MĚŘITELNÉ - OLÉ _ TO JE SLOGAN V NAší FIRMě
Já myslel že ve výzkumu taky
Havelka Jan

28.02.2012, 12:27

V prvním kole výběru loga zvítězily návrhy č. 3 a 5, čímž postupují do druhého kola.
Některé hlasy přišli e-mailem, některé i soukromou korespondencí, tak se nedivte, že
anketa plně neodpovídá skutečnosti. Sepsal jsem požadavky na úpravu obou grafických
návrhů :
Návrh č. 3 :
varianta 3-1
- DNA šroubovice bez křídel
- košnici lépe propracovat (ale ne moc, na razítku a vizitkách by detaily zanikly)
varianta 3-2
- viz výše uvedené úpravy
text MSVV nahradit dvouřádkovým celým názvem společnosti :
MENDELOVA SPOLEČNOST
PRO VČELAŘSKÝ VÝZKUM
Získáme tím větší nápis, písmena MSVV nejsou nezbytně nutná
Návrh č. 5 :
- písmena M a VV nahradit serioznějším fontem
- DNA je v dolní části chybně, žlutá má jít přes černou
- „klepítka“ v horní části šroubovice odstranit, v dolní upravit
- text názvu společnosti velkým písmem
Až obdržím upravené návrhy, vypíši anketu na konečnou variantu loga.
Pavel Holub

28.02.2012, 15:14

Nejsem zastáncem obrazových sdělení typu a ještě toto a toto ...
Zvažte prosím ještě, zda jen košnici či jen šroubovici či cokoliv abstraktního. Pak uvažte, že
bude zapotřebí, aby byla čitelná černobílá verze.
Petr Texl

28.02.2012, 23:03

Asi je již po hlasování,
němel jsem vůbec nějaký názor na toto téma, včelky mi připadaly jako stydící se holky se

26.2.2013 8:55

Včelařské fórum – o včelách a včelaření - Logo MSVV

6z6

http://www.vcelarskeforum.cz/archive/index.php?thread-1392.html

zkříženýma nohama. Nechal bych to na na názor z vnějšku.
Osobně (i když asi jsem sám) bych volil jednoduchou, moderní a možná nadčasovou variantu
č. 6 s tím, že by čtverce mohli být rozděleny na 3 díky, trochu symbolizující nástavkové úly s
různým (proměnlivým obsahem (včelstvy).
"Jako že nějaká selekce, šlechtění, hledání, porovnávání" .
myslím že logo by mělo být jednoduché - prostě zkratka.
Petr Texl
PetrM

29.02.2012, 7:09

Když už jsme u varianty 6., moha by odvozenina být složena z třech různobarevných a
různě velkých buněk s bílým okrajem (aby při černobílém tisku byly oddělené) a textem
MENDELOVA SPOLEČNOST
PRO VČELAŘSKÝ VÝZKUM
Havelka Jan

29.02.2012, 7:18

Trochu mě mrzí, že s dalšími nápady a návrhy přicházíte až nyní, uvidíme, co vznikne z
požadovaných úprav a jak se bude líbit.
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