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Stran: 1 2 3

PetrM

Tak mne to napadlo až teď jako reakce na Petrův příspěvek.

Jiří Matl

Co ta angličtina, na tu jsme resignovali?
Jiří

Havelka Jan

Poslal jsem požadavek i EN verzi, tím jsme myslím rozhodli pro verzi č.3. spirála jako
písmeno S je pěkná, ale v EN verzi nepoužitelné.

PetrM

Výsledky první ankety:

Návrh č. 1 – Čermák Kv., Jiří Matl, Pavel Holub, PetrM 4 20.00%
Návrh č. 2 – 0 0%
Návrh č. 3 – Čermák Kv., Havelka Jan, Jiří Danihlík, Lukáš Rytina, Melifer, Milan Čáp, PetrM,
Radek Krušina, Tomáš Heller, TomasH 10 50.00%
Návrh č. 4 – Havelka Jan, Radek Krušina 2 10.00%
Návrh č. 5 – Havelka Jan, Jiří Danihlík, Milan Čáp, Radek Krušina 4 20.00%
Návrh č. 6 – 0 0%

Havelka Jan

Začíná druhé kolo výběru nového loga. Původní anketu nahradila nová, můžete hlasovat a
vyjadřovat se k novým návrhům.

[attachment=945][attachment=946][attachment=947]

[attachment=948][attachment=949]

PetrM

Ta "osmička" ztratila smysl ztrátou můstků mezi šroubovicemi1.
Celý název je moc malý. Příliš se mi nelíbí nápadná vizuální spojitost s logem PSNV-CZ2.
Pěkné a použitelné i pro anglickou variantu. Klidně bych nechal víc zdůraznit obloučky
na okraji košnice.

3.

To by se ještě dalo4.
Já v tom to B prostě na první pohled nevidím a to vím, že tam má být.5.

Zdeněk Klíma
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Ahoj líbila by se mi kombinace loga s jedničky a nápisu s textem ze dvojky - spojením těchto
dvou, pro mě velmi pěkně udělané. MSVV s textem dole by tam být určitě mělo, protože lze
pak použí MBRA - a text pod Mendel bee research association

Jiří Danihlík

Ahoj,

mně se nejvíce zamlouvá logo č. 3

neobsahuje písmenou zkratku, takže se nepodobá logu PSNV
lze ho využít i pro AJ verzi
líbí se mi i font
ve zmenšené verzi bude patrný název.

Připomínky:

poupravil bych vzhled šroubovice, aby to ještě více připomínalo DNA, tedy zářez mezi
vlákny by neměl být tak symetrický.
Vlákno DNA v pravém dolním oblouku by nemělo být přerušeno - jinak by se jednalo o
chybu - >vznik mutací 

Přikládám obrázek jako vzor - je to přímo z učebnice; to, co jsem našel na netu, se mi často
moc nelíbilo...

Jinak v ostatních případech souhlasím s Petrem Mirovským

PetrM

Ten zářez má být "překlopením" vnější strany na vnitřní.

Havelka Jan

Prezentuji názor V. Ptáčka z e-mailové komunikace :

Omlouvám se za email všem,
v anketě jsem poslal hlas, ale omylem jen Jiřímu D.
Jsem pro návrh č. 2, který je úhledný a bude mít možnost anglického ekvivalentu.
Zkratka je pro komunikaci důležitá.
Ostatní si hlasujte jen ve fóru....

Vše dobré,
VP

Milan Čáp

Jsem pro variantu 3, i přes vadnou DNA.
Chybí mi tam ale ta křídla.

Zdeněk Klíma

Přátelé jen připomínám, že budeme chtít používat i anglický ekvivalent MBRA, proto by to
logo mělo umět. Jak jsem psal, hlasuji pro č.2

PetrM

Hlasovat můžete nahoře na této stránce. Je tam nová anketa a je to pak přehledné a není
třeba hledat hlasy v příspěvcích.

KaJi

CZ i EN umí jen 1 a 3. Takže já budu hlasovat po konzultaci s manželkou s estetickým
cítěním pro 1. Má lepší košnici 
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Byla pochválená i včelka z původního návrhu číslo 2.

Pavel Novák

Přátelé, hlasuji pro logo třetí v horním řádku.

Jiří Matl

Přátelé, já bych dal hlas č. 2. Dává dobrou možnost i pro anglickou variantu.
Jiří

PetrM

OPAKUJI

Hlasovat můžete nahoře na této stránce. Je tam nová anketa a je to pak přehledné a
není třeba hledat hlasy v příspěvcích.

(02.03.2012 8:27)Jiří Matl napsal(a): [ -> ]Přátelé, já bych dal hlas č. 3. Dává
dobrou možnost i pro anglickou variantu.
Jiří

Ale hlas jsi dal variantě číslo 2 

Jiří Matl

Sorry, demence, fakt 2. Ach jo, tohle už bude jenom horší ...  Už opraveno.

Jiří

Čermák Kv.

Já dávám hlas variantě 2, protože dávám za pravdu Doc. Ptáčkovi, že i zkratka společnosti
by v logu být měla. S podmínkou zvětšit font testu názvu společnosti, aby byl čitelný i na
vizitkách, v hlavičkovém papíru apod. Ale počkáme na další názory a výsledek hlasování...

Sona Dubna

Líbí se mi č. 2

Stran: 1 2 3
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