
Pravidla pro jednotné zp!soby  
grafického u"ívání znaku UK

P#íloha k opat#ení rektora $. %7/20%3



/2  

% Základní informace /3 

2 Znak univerzity

 2.% Znak ve $tvercové síti /4

 2.2 Základní barevné provedení /5

 2.3 Jednobarevné provedení /6

 2.4 Negativní provedení /7

 2.5 Znak na podkladové plo&e /8

 2.6 Ochranná zóna /9

 2.7 Minimální velikost /%0

 2.8 Pravidla u"ití /%%

 2.9 P#íklady zakázaného u"ití /%3

3 Logo univerzity

 3.% Logo ve $tvercové síti /%4

 3.2 Jazykové mutace /%6

 3.3 Základní barevné provedení /%8

 3.4 Jednobarevné provedení /%9

 3.5 Negativní provedení /20

 3.6 Logo na podkladové plo&e /2%

 3.7 Ochranná zóna /22

 3.8 Minimální velikost /24

 3.9 Pravidla u"ití /25

 3.%0 P#íklady zakázaného u"ití /27

4 Písmo

 4.% Základní písmo /30

 4.2 Dopl'kové písmo /3%

5 Tiskoviny

 5.% Vizitky /32

 5.%.% Vizitky – fakulty a dal&í sou$ásti UK  

  s vlastním JVS – závazné umíst(ní 

  znaku /38

Obsah

 5.2 Dopisní papír /39

 5.2.% Dopisní papír – dal&í sou$ásti  

  UK /49

 5.2.2 Dopisní papír – fakulty  

  a dal&í sou$ásti s vlastním  

  JVS /52

 5.3 Obálka /57

 5.3.% Obálka – sou$ásti rektorátu 

  UK /63

 5.3.2 Obálka – fakulty a dal&í sou$ásti  

  UK /69

 5.4 Diplomy UK /70

 5.4.% Oficiální diplom absolventa /7%

 5.4.2 Celo"ivotní a dal&í formy

  vzd(lávání /73

 5.4.3 Tematické diplomy /75

 5.5 Jmenovací dekret /76

 5.6 Hranaté razítko bez státního  

  znaku /77

 5.7 P#íklady vhodného u"ití –  

  obálky publikací /78

 5.8 P#íklady zakázaného u"ití –  

  obálky publikací /80

6 Prostorové aplikace

 6.% Samolepka /82

7 Multimediální aplikace

 7.% Prezentace /83

 7.2 Záhlaví webové stránky /88

 7.3 Tisková zpráva /89

8 Glosá# /9%



/3  

Jednotn) vizuální styl má za úkol vytvá#et normy pro r!zné druhy tv!r$ích prací, které souvisejí 

s*grafikou $i designem v&ech aktivit Univerzity Karlovy. Podporuje ú$innou komunikaci mezi  

univerzitou a okolím. Tuto komunikaci provází nes$etné mno"ství administrativních i p#ím)ch  

kontakt! s*odbornou ve#ejností i s*ob$any. Komplexn( #e&en) vizuální (grafick)) styl tuto  

komunikaci usnad'uje, zp#ehled'uje a v*neposlední #ad( zefektiv'uje. 

Základním prvkem vizuálního stylu univerzity je logo, tvo#ené znakem a logotypem. Znak  

odkazuje na historickou tradici univerzity; jeho základní barva pak nazna$uje p!vodní materiál, 

jím" byl pe$etní vosk. Tradi$ní je i písmo logotypu, je" vychází z návrhu Giambattisty Bodoniho 

vytvo#eného v roce %798. 

Logo plní úlohu podpisu, jím" je autentizována interní a externí komunikace univerzity, a proto  

by jeho pou"ití m(lo b)t pe$liv( zva"ováno jak po obsahové, tak po formální stránce. 

Tato Pravidla definují závazn) standard u"ití znaku a logotypu v$etn( závazného #e&ení  

vybran)ch tiskovin. Dále p#edkládají zásady pro u"ití loga v rámci komunikace fakult  

a dal&ích sou$ástí univerzity.

% Základní informace Základní informace
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A

2.% Znak ve $tvercové síti

Pe$etní obraz pocházející z druhé poloviny %4. století je statutárním znakem Univerzity Karlovy.  

Spolu s d!le"it)mi písemnostmi, pen(zi a klenoty b)valo pe$etidlo ukládáno do okované truhly 

v pokladnici Karolina (fisku). Vzniklo na panovníkovu objednávku v díln( norimberského zlatníka; 

pe$etní obraz byl nepochybn( komponován podle p#ání Karla IV. Na kruhové st#íbrné desti$ce 

pe$etidla o pr!m(ru více ne" &esti centimetr! je na pozadí koso$tvere$n)ch polí s r!"icemi zobrazen 

zemsk) patron svat) Václav stojící na vyv)&eném podstavci. V pravé ruce dr"í kopí s praporem, 

na n(m" je znamení orlice, pod ním písmeno W (Wenceslaus), p#es levou ruku má &tít s orlicí. Vedle 

n(j kle$í Karel IV., rovn(" ve zbroji, s královskou korunou na hlav(. Ob(ma rukama podává kní"eti 

Václavovi slo"enou listinu s visutou pe$etí. Po stranách postav je vlevo erb panovníka svaté #í&e 

#ímské (orlice), vpravo krále $eského (lev). Opis rámující pe$etní pole sd(luje v perlovcích gotickou 

majuskulí: sigillum universitatis scolarium studii Pragensis. Fundátor tak vyjád#il, "e sv(#uje zakládací 

listinu a tím celou univerzitu do ochrany patrona $eského království, kter) se zárove' stává patronem 

univerzity.

!0 A

Znak univerzity



/5  2.2 Základní barevné provedení

Základní barevné provedení v $ervené barv( se aplikuje na vícebarevn)ch materiálech. +ernobílá 

varianta se nepou"ívá: logo by v takovém p#ípad( p#estalo b)t v)razné a nemohlo by tiskovin( 

dominovat.

Kodifikace $ervené barvy:

soutisková barva CMYK C = 0 %, M = 9% %, Y = 65 %, K = %% %

p#ímá barva p#i tisku na natíran) papír (tzv. „k#ída“) Pantone %93 C

p#ímá barva p#i tisku na nenatíran) papír (tzv. „ofsetov)“) Pantone %86 U

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = 2%0, G = 45, B = 64

Znak univerzity



/6  2.3 Jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení v $erné barv( se aplikuje v)hradn( na jednobarevn)ch materiálech. 

P#i vícebarevném tisku musí b)t pou"ita základní ($ervená) varianta (viz str. 5). 

Jednobarevné provedení v jiné ne" $erné není p#ípustné. Znak nelze tisknout nap#. zlatou, st#íbrnou 

nebo zelenou barvou. 

Znak je dovoleno aplikovat jako tzv. slepotisk (reliéfní ra"bu), tj. plastickou deformací vhodného 

materiálu (siln(j&í papír, k!"e).

Znak univerzity



/7  2.4 Negativní provedení Znak univerzity



/8  2.5 Znak na podkladové plo&e

!00 % a ekvivalent
negativní provedení

90 % a ekvivalent
negativní provedení

80 % a ekvivalent
negativní provedení

70 % a ekvivalent
negativní provedení

60 % a ekvivalent
negativní provedení

50 % a ekvivalent
pozitivní provedení

40 % a ekvivalent
pozitivní provedení

30 % a ekvivalent
pozitivní provedení

20 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!0 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!00 % a ekvivalent
pozitivní provedení

90 % a ekvivalent
pozitivní provedení

80 % a ekvivalent
pozitivní provedení

70 % a ekvivalent
pozitivní provedení

60 % a ekvivalent
pozitivní provedení

50 % a ekvivalent
pozitivní provedení

40 % a ekvivalent
pozitivní provedení

30 % a ekvivalent
pozitivní provedení

20 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!0 % a ekvivalent
pozitivní provedení

P#i aplikaci na podkladovou plochu tmav&í ne" 50 % K je t#eba pou"ít negativní provedení znaku 

(viz str. 7). Znak nesmí b)t umis,ován do fotografie, reprodukce obrazu apod. P#i aplikaci na barevnou 

podkladovou plochu je t#eba v"dy u"ít pozitivní provedení. 

Znak univerzity



/9  2.6 Ochranná zóna

0,5 r 0,5 r

0,5 r

0,5 r

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprost#ední blízkosti znaku, do které nesmí  

zasahovat text, jiné logo ani dal&í grafické prvky. (Neplatí pro v)jime$né p#ípady, kdy je znak UK  

sou$ástí nap#. tradi$ního fakultního loga – v takovém p#ípad( m!"e coby dopl'kové logo pro specifické 

p#ípady u"ití koexistovat se základním fakultním logem.) Dále ochranná zóna ur$uje minimální  

vzdálenost od okraje papíru, tabule $i jiné plochy, na kterou je znak aplikován.

Ochranná zóna je definována pomocí jednotky r, její" velikost odpovídá polom(ru znaku. Velikost 

ochranné zóny je 0,5 r.

Ochrannou zónou se rozumí celá plocha schematicky vyjád#ená bíl)m obdélníkem.

Znak univerzity



/10  2.7 Minimální velikost

Minimální velikost je ur$ena pr!m(rem kru"nice opisující znak univerzity, kter) musí b)t v(t&í  

ne" %5 mm. Sou$asn( je t#eba dbát na $itelnost znaku. 

Nap#. nedoporu$ujeme aplikaci sítotiskem ve velikosti blí"ící se minimální povolené hodnot( %5 mm. 

Zvlá&tní pozornost je t#eba v(novat rastrování znaku (grafická podoba znaku IV) v multimediálních 

aplikacích (prezentace PowerPoint, webové stránky, animace).

2r min. = %5 mm

Znak univerzity



/11  2.8 Pravidla u"ití

Znak Univerzity Karlovy se u"ívá v*akademické a*reprezentativní komunikaci,

p#edev&ím pak v*t(chto p#ípadech a*podobách:

V"grafické podob# I*m!"e b)t znak u"íván univerzitou pro slavnostní a*svého druhu jedine$né 

publikace, o*kter)ch tak stanoví rektor.

V"grafické podob# II m!"e b)t znak u"íván pro vysoko&kolské diplomy a*dal&í diplomy vydávané 

univerzitou, jako" i*pro dodatky k*diplom!m. Znak je v*tomto p#ípad( standardn( ti&t(n, nebo ti&t(n 

jako slepotisk.

V"grafické podob# III m!"e b)t znak u"íván univerzitou, fakultou nebo dal&í sou$ástí pro ozna$ování 

jin)ch doklad! o*studiu nebo o*celo"ivotním vzd(lávání, v*ú#ední korespondenci, k*ozna$ování 

pam(tních písemností, kni"ních publikací, vizitek a*na webov)ch stránkách univerzity, fakult a*dal&ích 

sou$ástí. V*této podob( m!"e b)t znak univerzity té" u"íván studenty a*zam(stnanci univerzity 

k*ozna$ování jejich bakalá#sk)ch, diplomov)ch, rigorózních, diserta$ních nebo habilita$ních prací.

V"grafické podob# IV m!"e b)t znak u"íván univerzitou, fakultou nebo dal&í sou$ástí pro ozna$ování 

$asopis! a*dal&ích titul!, jako" i*tiskov)ch zpráv, informa$ních tiskovin nebo multimediálních v)stup! 

vydávan)ch univerzitou, fakultou nebo dal&í sou$ástí, pro propaga$ní nebo prezenta$ní ú$ely anebo pro 

spole$enské, kulturní, sportovní $i jiné akce.

U"ití znaku je upraveno $l. 62 Statutu Univerzity Karlovy v*Praze a*Zásadami pou"ívání a*ochrany  

znaku Univerzity Karlovy v*Praze. Viz Statut Univerzity Karlovy v*Praze – p#íloha $. %0  

(reprodukce na následující stran().

V)jimkou z uveden)ch zp!sob! u"ití znaku je hologram a raznice hologramu (na studentsk)ch  

a zam(stnaneck)ch pr!kazkách). Z!stávají ve stávající podob(.

Znak univerzity



I. úplné zn ní P ílohy . 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze  

lovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 
. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách),  

dne  26. dubna 1999 pod j. 16 753/99-30 Statut Univerzity Karlovy v Praze. 
Zm na P ílohy . 10 Statutu Univerzit Karlovy v Praze byla registrována Ministerstvem 

lovýchovy  podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách dne 28. února 
2013 pod j. MSMT 7697/2013-30. 

I. ÚPLNÉ ZN NÍ  

p ílohy . 10  STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

ZNAK UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

ZE DNE 28. ÚNORA 2013 

Znak Univerzity Karlovy v Praze 

obraz pe etního pole

grafická podoba znaku I grafická podoba znaku II 

I. úplné zn ní P ílohy . 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze  

lovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 
. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách),  

dne  26. dubna 1999 pod j. 16 753/99-30 Statut Univerzity Karlovy v Praze. 
Zm na P ílohy . 10 Statutu Univerzit Karlovy v Praze byla registrována Ministerstvem 

lovýchovy  podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách dne 28. února 
2013 pod j. MSMT 7697/2013-30. 

I. ÚPLNÉ ZN NÍ  

p ílohy . 10  STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

ZNAK UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

ZE DNE 28. ÚNORA 2013 

Znak Univerzity Karlovy v Praze 

obraz pe etního pole

grafická podoba znaku I grafická podoba znaku II 
I. úplné zn ní P ílohy . 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze  

grafická podoba znaku III grafická podoba znaku IV 

inverzní provedení 

***** 

Zm ny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, zm ílohy a z t chto zm n vyplývající 
úplná zn ní jsou vedeny v samostatn íslovaných  adách. 
Zm na P ílohy . 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první zm na) byla schválena 
Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013. Tato zm na nabyla 
platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, m lovýchovy, registrována byla 
dne 28. února 2013 a ú innosti nabývá 1. b ezna 2013. 

ní: 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. RNDr. Tomáš Jelínek 
p  UK 



/13  Znak univerzity2.9 P#íklady zakázaného u"ití

a nedovolená barva znaku

b nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha

c nedodr"ená ochranná zóna

d nedovolené umíst(ní do fotografie

d

a b

c
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A

3.% Logo ve $tvercové síti: 
slavnostní varianta

!,2 A

Logo sestává ze znaku univerzity a jejího graficky znázorn(ného názvu (logotypu). Konstrukce loga je 

patrná z geometrick)ch vztah! vyzna$en)ch v prostoru ortogonální sít(. Pom(r velikosti znaku  

a logotypu je konstantní a nelze jej m(nit. 

Slavnostní (základní) varianta loga je vhodná zejména na tiskoviny reprezenta$ního charakteru  

a v&ude tam, kde logo p#edstavuje dominantní grafick) prvek. 

Pou"ité písmo Bodoni nesmí b)t nahrazováno jin)m, by, podobn)m písmem. Dále není p#ípustné 

vytvá#et modifikace loga, nap#. zám(nou textu. Doporu$ujeme pou"ívat logo v podob( po$íta$ového 

souboru ur$eného pro specifické aplikace (ofsetov) tisk, tisk na po$íta$ové tiskárn(, zobrazování  

na obrazovce).

Logo je dovoleno pou"ívat rovn(" jako slepotisk, a to jen v aplikacích vymezen)ch Pravidly.

!0 A

Logo univerzity



/15  3.% Logo ve $tvercové síti: u"itná varianta  
a u"itná varianta pro propaga$ní ú$ely

8 A

Logo univerzity

A

Není-li aplikace slavnostní varianty loga z prostorov)ch $i estetick)ch d!vod! vhodná,  

lze pou"ít tzv. u"itnou variantu. Tato podoba je vhodná zejména na tiskoviny administrativního  

a provozního charakteru. 

Horizontální osa znaku univerzity je shodná s horizontální osou slova KARLOVA a CAROLINA.

U"itná varianta u"ívá znak UK ve variant( III, u"itná varianta pro propaga$ní ú$ely u"ívá znak UK ve 

variant( IV; u"ití viz podkapitola 2.8.

!,3 A

8 A

A

!,3 A

u"itná varianta

u"itná varianta pro propaga$ní ú$ely



/16  3.2 Jazykové mutace:
slavnostní varianta

Základní jazyková mutace slavnostní varianty loga je provedena v $eském jazyce. Pro pou"ití  

na cizojazy$n)ch materiálech je ur$ena mutace latinská. Dal&í jazykové mutace (vzniklé p#ekladem  

do angli$tiny, n(m$iny apod.) nebo zkratky (nap#. „UK Praha“) nejsou u slavnostní varianty loga 

p#ípustné.

Logo univerzity



/17  3.2 Jazykové mutace: 
u"itná varianta

Logo univerzity

Základní jazyková mutace u"itné varianty loga je provedena v $eském jazyce. Pro pou"ití  

na cizojazy$n)ch materiálech je ur$ena mutace latinská a anglická. Dal&í jazykové mutace nebo  

zkratky (nap#. „UK Praha“) nejsou p#ípustné. (Viz $l. % Statutu Univerzity Karlovy v Praze a p#ílohu  

$. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.)



/18  3.3 Základní barevné provedení

Základní barevné provedení v $ervené a $erné barv( se aplikuje na vícebarevn)ch materiálech.

Kodifikace $ervené barvy:

soutisková barva CMYK C = 0 %, M = 9% %, Y = 65 %, K = %% %

p#ímá barva p#i tisku na natíran) papír (tzv. „k#ída“) Pantone %93 C

p#ímá barva p#i tisku na nenatíran) papír (tzv. „ofsetov)“) Pantone %86 U

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = 2%0, G = 45, B = 64

Kodifikace $erné barvy:

pro ofsetov) tisk se pou"ije b("ná $erná barva (K = %00 %)

odstín RGB pro aditivní zobrazování R = %, G = %, B = %

Logo univerzity



/19  3.4 Jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení v $erné barv( se aplikuje v)hradn( na jednobarevn)ch materiálech.  

P#i vícebarevném tisku musí b)t pou"ita základní varianta loga (viz str. %7). 

Jednobarevné provedení v jiné ne" $erné barv( není p#ípustné. Logo nelze tisknout nap#. zlatou,  

st#íbrnou nebo zelenou barvou. 

Je dovoleno aplikovat logo jako tzv. slepotisk (reliéfní ra"bu), tj. plastickou deformací vhodného  

materiálu (siln(j&í papír, k!"e). 

Logo univerzity



/20  3.5 Negativní provedení Logo univerzity



/21  3.6 Logo na podkladové plo&e

!00 % a ekvivalent
negativní provedení

90 % a ekvivalent
negativní provedení

80 % a ekvivalent
negativní provedení

70 % a ekvivalent
negativní provedení

60 % a ekvivalent
negativní provedení

50 % a ekvivalent
pozitivní provedení

40 % a ekvivalent
pozitivní provedení

30 % a ekvivalent
pozitivní provedení

20 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!0 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!00 % a ekvivalent
negativní provedení

90 % a ekvivalent
negativní provedení

80 % a ekvivalent
negativní provedení

70 % a ekvivalent
negativní provedení

60 % a ekvivalent
negativní provedení

50 % a ekvivalent
pozitivní provedení

40 % a ekvivalent
pozitivní provedení

30 % a ekvivalent
pozitivní provedení

20 % a ekvivalent
pozitivní provedení

!0 % a ekvivalent
pozitivní provedení

P#i aplikaci na podkladovou plochu tmav&í ne" 50 % K je t#eba pou"ít negativní provedení loga 

(str. 20). Logo nesmí b)t umis,ováno do fotografie, reprodukce obrazu apod. P#i aplikaci na barevnou 

podkladovou plochu je t#eba nejprve zjistit ekvivalentní odstín &edé, tj. odstín, kter) by vznikl 

p#evedením vybrané barvy do &edé &kály. Na základ( toho lze stanovit, zda má b)t pou"ito pozitivní 

nebo negativní provedení, kde pe$e, z!stává v pozitivním provedení, pouze logotyp je negativní.

Logo univerzity



/22  3.7 Ochranná zóna:
slavnostní varianta

0,5 r 0,5 r

0,5 r

0,5 r

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprost#ední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat 

text, jiné logo ani dal&í grafické prvky. Dále ochranná zóna ur$uje minimální vzdálenost od okraje  

papíru, tabule $i jiné plochy, na kterou je logo aplikováno.

Ochranná zóna je definována pomocí jednotky r, její" velikost odpovídá polom(ru znaku. 

Velikost ochranné zóny je 0,5 r.

Ochrannou zónou se rozumí celá plocha schematicky vyjád#ená bíl)m obdélníkem.

Logo univerzity
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0,5 r 0,5 r

0,5 r

0,5 r

3.7 Ochranná zóna:
u"itná varianta

Logo univerzity
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Minimální velikost loga je ur$ena pr!m(rem kru"nice opisující znak univerzity v logu,

kter) musí b)t v(t&í ne" %5 mm (a, b). Sou$asn( je t#eba dbát na $itelnost znaku. 

Nap#. nedoporu$ujeme aplikaci sítotiskem ve velikosti blí"ící se minimální povolené hodnot( %5 mm. 

Zvlá&tní pozornost je t#eba v(novat rastrování znaku v multimediálních aplikacích (prezentace 

PowerPoint, webové stránky, animace).

Má-li b)t pr!m(r znaku men&í ne" %5 mm, nelze logo pou"ít; místo toho se název univerzity 

v p#íslu&ném jazyce vypí&e z verzálek dopl'kového písma prostrkan)ch mezerami (c).

2r min. = %5 mm

3.8 Minimální velikost Logo univerzity

U N I V E R S I TA S  C A R O L I N A  P R A G E N S I S

C H A R L E S  U N I V E R S I T Y  I N  P R A G U E

U N I V E R Z I TA  K A R L O V A  V  P R A Z E

a

b

c



/25  3.9 Pravidla u"ití Logo univerzity

Slavnostní varianta loga Univerzity Karlovy se u"ívá v akademické a reprezentativní komunikaci,

p#edev&ím pak v t(chto p#ípadech:

 v ú#ední korespondenci

 v oficiální prezentaci univerzity

Slavnostní variantu loga není dovoleno spojovat s "ádn)mi dal&ími logy.

U$itná varianta loga Univerzity Karlovy se u"ívá v ostatní komunikaci, p#edev&ím pak  

v t(chto p#ípadech:

 v oficiální prezentaci univerzity, a to i ve spojení s dal&ími logy

 v knihách

U$itná varianta pro propaga%ní ú%ely loga Univerzity Karlovy se u"ívá pro multimediální  

prezentaci UK a dal&í propaga$ní ú$ely a pro spole$né akce, p#edev&ím pak v t(chto p#ípadech:

 na $asopisech, bro"urách a informa$ních tiskovinách

 v multimediálních aplikacích v$etn( tiskov)ch zpráv

 k propaga$ním ú$el!m a na spole$n)ch akcích

 na propaga$ních materiálech (tri$ka, hrní$ky)



Fakulty a dal&í sou$ásti UK, které u"ívají vlastní vizuální styl, jsou povinny respektovat závazné  

umíst(ní znaku UK a dal&í pravidla (barevnost, negativní varianta atd.) dle t(chto Pravidel.

V)&e uvedené fakulty a sou$ásti UK mohou u"ít znak UK v definovan)ch p#ípadech; vizitky viz s. 32, 

dopisní papír s. 39, obálky s. 57, multimediální prezentace s. 83,  

webové stránky s. 88.

Není dovoleno vytvá#et loga fakult a sou$ástí UK formou modifikace znaku univerzity;  

tj. nap#íklad dopln(ním názvu instituce vedle znaku a podobn(. 

Pravidla pro jednotné zp!soby grafického u"ívání znaku UK #e&í aplikace univerzitního znaku.  

Konkretizace jednotliv)ch fakultních znak! $i znak! sou$ástí UK zde není nezbytná;  

tato Pravidla ur$ují postavení znaku UK, proto je zde u"íváno slepého znaku fakulty, sou$ásti UK.

K podob( fakultních znak! se vyjad#ují $lánky 62 a 62a) Statutu Univerzity Karlovy v Praze.  

Fakultní znak musí po grafické stránce spl'ovat následující základní kritéria:  

kruhov) tvar a velikost. Ta musí b)t shodná s velikostí znaku univerzity.

/26  3.9 Pravidla u"ití Logo univerzity



/27  3.%0 P#íklady zakázaného u"ití Logo univerzity

a nedovolená barva logotypu – správn( má b)t $erná

b nedovolená kombinace barvy znaku a textu – správn( má b)t $erven) znak a $ern) text

c nedovolená úprava logotypu (zkomolen) název univerzity)

d nedodr"ená p#edepsaná vzdálenost znaku a logotypu 

e nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha

f nedovolené negativní provedení – chybné umíst(ní logotypu

g nedovolené negativní provedení – správn( má b)t $erven) znak v bílé plo&e

h nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha, správná barva logotypu je bílá

a b

c d

e f

g h

e f

g h



/28  3.%0 P#íklady zakázaného u"ití Logo univerzity

a b

c

d

e

f

g

h

a nedovolená barva logotypu – správn( má b)t $erná

b nedovolená zm(na pom(ru znaku a logotypu – písmo je p#íli& veliké, nedovolená barva logotypu – 

správn( má b)t $erná

c nedovolená kombinace barvy znaku a textu – správn( má b)t $erven) znak a $ern) text

d nedovolené umíst(ní logotypu – správn( má b)t vpravo vedle znaku, nedovolená barva logotypu – 

správn( má b)t $erná

e nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha

f nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha, chybné umíst(ní logotypu

g nedovolené negativní provedení – správn( má b)t $erven) znak v bílé plo&e

h nedovolené negativní provedení – chybí bílá podkladová plocha, správná barva logotypu je bílá



/29  3.%0 P#íklady zakázaného u"ití

CHARLES UNIVERSITY
IN PRAGUE

Charles University

in Prague

Logo univerzity

a nedovolená jazyková mutace loga – slavnostní varianta je povolena pouze v $eské a latinské mutaci

b nedovolená jazyková mutace loga a &patné písmo – název univerzity má b)t v)hradn( verzálkami

c nedovolená barva znaku – správn( má b)t $ervená p#edepsaného slo"ení

d nedodr"ená ochranná zóna

e nedovolené umíst(ní do fotografie

a b

c

d

e



/30  4.% Základní písmo

Bodoni Antiqua Regular
!“#%&’()*+,-./0123456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Bodoni Antiqua Demi Bold
!“#%&’()*+,-./0123456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Bodoni Antiqua Italic
!“#%&’()*+,-./0123456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Bodoni Antiqua Italic Demi Bold
!“#%&’()*+,-./0123456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Písmo Bodoni vychází z návrhu Giambattisty Bodoniho vytvo#eného v roce %798.  

Písmo Bodoni se zdobností a tvarem odvolává jak na helénisticko-"idovsko-k#es,anské ko#eny písma 

jako artefaktu, tak na v)jev zobrazen) na pe$etním znaku univerzity. 

Pro b("nou sazbu se pou"ívá #ez „Regular“. Ostatní #ezy jsou ur$eny pro vyzna$ování.

Písmo Bodoni se pou"ívá pouze pro logotyp Univerzity Karlovy v Praze a jeho jazykové ekvivalenty  

a dále pro uvedení názvu sou$ásti UK spolu s logem UK. 

Písmo Bodoni není voln( &i#itelné. Po$íta$ové soubory (fonty) jsou p#edm(tem ochrany  

podle autorského zákona. 

U"ivatelé na jednotliv)ch fakultách a sou$ástech UK budou mít k dispozici znak i texty definované  

t(mito Pravidly v podob( vektorov)ch a bitmapov)ch soubor!, nepot#ebují tudí" pro práci s nimi 

licenci písma.

Písmo



/31  4.2 Dopl'kové písmo

Gill Sans Regular
!“#%&’()*+,-./0%23456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Gill Sans Bold
!“#%&’()*+,-./0!23456789:;,<=>?@
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz©®

Dopl'kové písmo Gill Sans vychází z návrhu Erica Gilla vytvo#eného v letech %927–%930.  

Písmo Gill Sans, moderní, v)tvarn( st#ízlivé a p#ehledné písmo, bez zast#ení vyjad#uje  

obsahovou stránku sd(lení, je u"ito pro svou um(#enost a grafickou $istotu jako písmo dopl'kové. 

Pro b("nou sazbu se pou"ívá #ez „Regular“. -ez „Bold“ je ur$en pro vyzna$ování.  

Pou"ití kurzivních #ez! (Italic, Bold Italic) není doporu$eno.

Dopl'kové písmo Gill se pou"ívá pro informace ur$ené k tisku na oficiální tiskoviny.  

Jedná se nap#. o adresu, texty na vizitkách, popisy na diplomech atd. 

Písmo Gill Sans není voln( &i#itelné. Po$íta$ové soubory (fonty) jsou p#edm(tem ochrany  

podle autorského zákona. 

U"ivatelé na jednotliv)ch fakultách a sou$ástech UK budou mít k dispozici znak i texty definované  

t(mito Pravidly v podob( vektorov)ch a bitmapov)ch soubor!, nepot#ebují tudí" pro práci s nimi 

licenci písma.

Písmo



/32  5.% Vizitky: 
slavnostní varianta jednojazy$ná

Ing. Alois Kratochvíl
kvestor 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % tel. 224 49% 248, 224 49% 6%8
e-mail univerzita@cuni.cz http://www.certik.ruk.cuni.cz

doc. PhDr. B#etislav Vesel), CSc.
prorektor

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % tel. 224 49% 248
e-mail vnvztahy@prorektor.cuni.cz fax 224 49% 309
 mobil 602 853 %%2

Vizitky jsou navr"eny ve  

formátu 90 . 55 mm a ve dvou 

variantách. První varianta vychází  

z aplikace základní verze loga  

a respektuje osovou kompozici; 

jedná se o slavnostní variantu 

vizitek ur$enou p#edstavitel!m 

vedení UK. Druhá varianta  

(viz str. 34) vychází z horizontální 

verze loga a je komponována 

zleva; jedná se o u"itnou variantu 

vizitky ur$enou pro zam(stnance 

jednotliv)ch odbor! rektorátu UK. 

Ve&keré údaje jsou z dopl'kového 

písma Gill Sans. V dne&ní dob(, 

kdy kontaktní informace jsou 

ve#ejn( dostupné na internetov)ch 

stránkách, plní vizitka p#edev&ím 

funkci osobní prezentace. Její 

p#íprav( musí b)t proto v(nována 

nále"itá pozornost. S ohledem na 

prezenta$ní funkci a estetickou 

kvalitu vizitky doporu$ujeme 

uvád(t pouze nejd!le"it(j&í údaje.

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

jméno: Gill %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!

prof. PhDr. JUDr. Barbora Polakovi$ová, Ph.D.
prorektor pro vn(j&í vztahy 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % tel. 224 49% 248  fax 224 49% 6%8
e-mail univerzita@cuni.cz mobil 602 853 %%2

Tiskoviny



/33  5.% Vizitky:
slavnostní varianta dvojjazy$ná

Tiskoviny

doc. PhDr. B#etislav Vesel), CSc.
vice-rector 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % tel. +420 224 49% 248
Czech Republic mobile +420 602 853 %%2
e-mail vnvztahy@prorektor.cuni.cz fax +420 224 49% 309

doc. PhDr. B#etislav Vesel), CSc.
prorektor 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % tel. 224 49% 248, 224 49% 6%8
e-mail univerzita@cuni.cz http://ww.certik.ruk.cuni.cz Je-li to po"adováno, lze ze 

základní varianty vizitky odvodit 

oboustrannou dvojjazy$nou 

variantu, resp. $eskou a anglickou 

verzi realizovat jako samostatné 

tiskoviny. Na variantu v anglickém 

jazyce je nutno aplikovat latinskou 

mutaci slavnostního loga.

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

jméno: Gill %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!
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Ing. Franti&ek Nezbeda
vedoucí odboru v)stavby 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
tel. 224 49% 248, 224 49% 6%8
e-mail univerzita@cuni.cz
http://www.certik.ruk.cuni.cz

prof. PhDr. JUDr. Bronislava Kotolárová, Ph.D.
vedoucí odboru pro v(du a v)zkum

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % 
tel. 224 49% 248  fax 224 49% 6%8  mobil 602 853 %%2
e-mail univerzita@cuni.cz

5.% Vizitky – rektorát UK: 
u"itná varianta jednojazy$ná

U"itná varianta vizitek vychází 

z*horizontální verze loga a je 

zásadn( komponována zleva.  

Del&í jméno lze p#edsadit nebo 

vhodn( rozlomit do dvou #ádek. 

Zmen&ování nebo deformování 

písma (fontu) není vhodné.

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

jméno: Gill %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!

Tiskoviny

prof. PhDr. JUDr.  
Bronislava Kotolárová, Ph.D.
vedoucí odboru pro v(du a v)zkum

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % 
tel. 224 49% 248  fax 224 49% 6%8  mobil 602 853 %%2
e-mail univerzita@cuni.cz
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Ing. Franti&ek Nezbeda
vedoucí odboru v)stavby 

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
tel. +420 224 49% 248  fax +420 224 49% 309
mobil +420 602 853 %%2
e-mail nezbeda@vystavba.cuni.cz

5.% Vizitky – rektorát UK: 
u"itná varianta dvojjazy$ná 

Je-li to po"adováno, lze ze 

základní varianty vizitky odvodit 

oboustrannou dvojjazy$nou 

variantu, resp. $eskou a anglickou 

verzi realizovat jako samostatné 

tiskoviny. Na vizitky v anglickém 

jazyce se aplikuje anglická mutace 

loga (tj. nikoli mutace latinská).

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

jméno: Gill %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!

Tiskoviny

Ing. Franti&ek Nezbeda
Head of  Department of  Development

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha % Czech Republic
tel. +420 224 49% 248  fax +420 224 49% 309
mobile +420 602 853 %%2
e-mail nezbeda@vystavba.cuni.cz



/36  5.% Vizitky – dal&í sou$ásti UK:
varianta jednojazy$ná

RNDr. Radomír Lampi$ka, CSc.
#editel 

Jana Zahodilová
#editelka

Vratislavova %0, %28 00 Praha 2   
tel. 224 990 4%2  fax 224 990 422
mobil 602 226 347
e-mail jan.zahodil@ujop.cuni.cz

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
tel. 224 49% 232  fax 224 49% 588
e-mail koloc@cuni.cz

Ústav v!po"etní techniky

Úst#ední knihovna

doc. PhDr. Petr Smutn)
#editel

Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
tel. 224 228 %04  fax 224 49% 670
mobil 604 202 099
e-mail smutny@cuni.cz

Ústav d$jin UK v Praze  
Archiv d$jin UK v Praze

Vizitka sou$ástí univerzity aplikuje 

horizontální variantu loga. Jméno  

a název sou$ásti jsou provedeny  

v základním písmu Bodoni, p#i$em" 

odstín $ervené barvy je v"dy 

shodn) s odstínem znaku. Ostatní 

údaje jsou z dopl'kového písma 

Gill Sans. P#i této úprav( vizitek 

není dodr"ena minimální zóna loga. 

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

název ústavu: Bodoni %0,2 bod!

jméno: Gill Sans %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!

Tiskoviny



/37  5.% Vizitky –  dal&í sou$ásti UK:
varianta dvojjazy$ná

Tiskoviny

Je-li to po"adováno, lze ze 

základní varianty vizitky odvodit 

oboustrannou dvojjazy$nou 

variantu, resp. $eskou a anglickou 

verzi realizovat jako samostatné 

tiskoviny. Na vizitky v anglickém 

jazyce se aplikuje anglická mutace 

loga (tj. nikoli mutace latinská).

Pr!m(r znaku: %5 mm

Velikost písma: 

název ústavu: Bodoni %0,2 bod!

jméno: Gill %4 bod!

funkce, adresa: Gill 8 bod!

Jan Zahodil
Director

Vratislavova %0, %28 00 Praha 2   
Czech Republic
tel. +420 224 990 4%2  fax +420 224 990 422
mobile +420 602 226 347
e-mail jan.zahodil@ujop.cuni.cz

Computer Centre

Jan Zahodil
#editel

Vratislavova %0, %28 00 Praha 2   
tel. 224 990 4%2  fax 224 990 422
mobil 602 226 347
e-mail jan.zahodil@ujop.cuni.cz

Ústav v!po"etní techniky



/38  5.%.% Vizitky – fakulty a dal&í sou$ásti UK  
s vlastním JVS – závazné umíst(ní znaku

Fakulty a dal&í sou$ásti UK, které u"ívají vlastní vizuální styl, jsou povinny respektovat závazné 

umíst(ní znaku a dal&í pravidla (barevnost, negativní varianta atd.) dle t(chto Pravidel.

Pou"ití loga univerzity (tj. znaku a logotypu) není na vizitkách dovoleno. Dále není dovoleno vytvá#et 

loga fakult a dal&ích sou$ástí UK formou modifikace znaku univerzity; rozumí se nap#. dopln(ní 

názvu instituce vedle znaku apod.

U"ití znaku je upraveno $l. 62 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a Zásadami pou"ívání a ochrany 

znaku Univerzity Karlovy v Praze.

Tiskoviny

doc. PhDr. Jan Novák
Director

Fialová 20
%20 00  Praha 2  Czech Republic
tel. +420 222 234 67%
fax +420 222 234 653
e-mail o/ce@xyz.cuni.cz  www.xyz.cuni.cz 

Ba,kova 9, %30 00  Praha 3
tel. 229 777 234, fax 229 778 236
e-mail zalaba@xyz.cz
www.xyz.cz

Alexandr Zalaba, Ph.D.
samostatn) v(deck) pracovník

0,5 r

0,5 r

0,5 r

0,5 r

0,5 r

0,5 r

0,5 r

0,5 r

Pr!m(r znaku: %5 mm

Umíst(ní: v)hradn( v pravém 

dolním rohu vizitky

Ochranná zóna: 0,5 r, tj. 4 mm



/39  5.2 Dopisní papír: 
slavnostní varianta

Slavnostní varianta dopisního papíru aplikuje slavnostní variantu loga. Ozna$ení funkce je provedeno  

v základním písmu Bodoni, ostatní údaje jsou z dopl'kového písma Gill Sans. Vlastní text dopisu je psán 

písmem Cambria ve velikosti %%,5 bodu, s #ádkov)m prokladem %,3 (resp. %5 pt). Písmo je bezplatnou 

sou$ástí kancelá#ského balíku O/ce 2007 (a vy&&í), pro ni"&í verzi O/ce se dá bezplatn( doinstalovat 

formou tzv. service packu. Text je zarovnán vlevo, nikoli do bloku, a má aktivované d(lení slov.  

Odstavce se neodd(lují prázdn)mi #ádky, ale odstavcovou zará"kou o velikosti 6 mm. Umíst(ní datace,  

oslovení a podpisu se #ídí interními p#edpisy a zvyklostmi.

Adresa, telefonní $ísla a p#ípadné dal&í údaje jsou zalomeny na osu loga.

Slavnostní varianta dopisního papíru rektora UK pro zvlá&t( v)znamnou korespondenci je osov(  

vyst#ed(ná. Pe$e, UK je vyra"ena (slepotisk), adresa se neu"ívá. Je vyu"it ru$ní papír.

Dopisní papír se slavnostní variantou loga se u"ívá v akademické a reprezentativní komunikaci 

p#edstavitel! vedení univerzity. Dle povahy sd(lení je mo"no u"ít slavnostní variantu dopisního papíru, 

viz str. 4%, 42. Pro standardní ú#ední komunikaci je pak vyu"íván standardní dopisní papír se slavnostní 

variantou loga. Pro p#ípady, kdy u"ití slavnostní varianty loga není vzhledem ke sd(lovanému obsahu 

vhodné, zvlá&t( pak k tzv. provozní korespondenci (objednávky, urgence atd.), je ur$ena u"itná varianta 

dopisního papíru, viz str. 47. V p#ípad(, kdy je sd(lení del&í jedné strany, se pro dal&í listy vyu"ívá papír 

se znakem UK umíst(n)m a graficky #e&en)m p#esn( dle u"ívané varianty dopisního papíru.

Pr!m(r znaku: 30 mm

Síla linky: 0,5 bod!

Velikost písma: Bodoni %0 bod!, Gill (adresa) 8 bod! 

Tiskoviny



Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuKvestor

Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbu

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 491 313-5

e-mail: rektor@ruk.cuni.cz

http://www.cuni.cz

Rektor

a

a

a

20 mm 20 mm



Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuKvestor

Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbu

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 491 313-5

e-mail: rektor@ruk.cuni.cz

http://www.cuni.cz

Rektor



Prorektorka Univerzity Karlovy v Praze
pro celo!ivotní vzd"lávání

a rovné p#íle!itosti
Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 491 890
e-mail: sylvie.opatrna@ruk.cuni.cz

http://www.cuni.cz

Rektor Univerzity Karlovy v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 491 313–5

e-mail: rektor@cuni.cz, http://www.cuni.cz

15	  mm

15	  mm

podpis	  a	  razítko

místo	  pro	  vlastní	  text	  dopisu



Rektor Univerzity Karlovy v Praze
Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %

telefon 224 49% 3%3–5
e-mail rektor@cuni.cz, http://www.cuni.cz



Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuKvestor

Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbu

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

telefon: (+420) 224 491 289

e-mail: veda@ruk.cuni.cz

http://www.cuni.cz

Prorektor pro v!deckou a tv"r#í #innost



Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuKvestor

Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuAkademick! senát



Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuKvestor

Ovocn! trh 3/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 299

e-mail: vystavba@prorektor.cuni.cz
http://www.cuni.cz

Prorektor pro investi!ní v"stavbuSprávní rada



/47  5.2 Dopisní papír: 
u"itná varianta

Tiskoviny

U"itná varianta dopisního papíru aplikuje horizontální variantu loga. Ve&keré údaje jsou z dopl'kového 

písma Gill Sans. 

Adresa, telefonní $ísla a p#ípadné dal&í údaje jsou zalomeny na praporek (zleva) pod logotyp 

„UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE“

U"itná varianta dopisního papíru slou"í pro tzv. provozní korespondenci (objednávky, urgence,  

tiskové zprávy, sd(lení).

Pr!m(r znaku: 20 mm

Síla linky: 0,5 bodu

Velikost písma: 8 bod!



Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
telefon 224 49% 3%7
fax 224 49% 625
I+ 002%6208   DI+ CZ002%6208



/49  5.2.% Dopisní papír – dal&í sou$ásti UK Tiskoviny

Dopisní papír sou$ástí UK vychází z u"itné varianty dopisního papíru rektorátu.  

Název sou$ásti je proveden ze základního písma Bodoni v odstínu $ervené barvy shodném  

s odstínem znaku.

Pr!m(r znaku: 20 mm

Síla linky: 0,5 bodu

Velikost písma: 

Název ústavu nebo sou$ásti: %3 bod!

Adresa, telefonní $ísla a p#ípadné dal&í údaje: 8 bod!



Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
telefon 224 49% 3%7
fax 224 49% 625
I+ 002%6208   DI+ CZ002%6208

Správa budov a za#ízení



Ovocn) trh 3/5, %%6 36 Praha %
telefon 224 49% 3%7
fax 224 49% 625
I+ 002%6208   DI+ CZ002%6208

Ústav v!po"etní techniky



/52  

Fakulty a dal&í sou$ásti UK, které u"ívají vlastní vizuální styl, jsou povinny respektovat závazné umíst(ní 

horizontální varianty loga UK podle t(chto Pravidel:

 pr!m(r znaku 20 mm

 umíst(ní v)hradn( v pravém dolním rohu dopisního papíru

 ochranná zóna 9 mm

Dodr"ena musejí b)t i dal&í pravidla (barevnost, negativní varianta atd.).

Je-li to z estetick)ch d!vod! vhodné, lze na dopisním papí#e místo loga aplikovat pouze znak.  

V tomto p#ípad( je v&ak nutno název univerzity vypsat p#ed názvem fakulty (viz str. 54).

Zásadn( není dovoleno vytvá#et loga fakult a sou$ástí UK formou modifikace znaku univerzity; rozumí 

se nap#. dopln(ní názvu instituce vedle znaku apod.

5.2.2 Dopisní papír – fakulty a dal&í sou$ásti  
s vlastním JVS

Tiskoviny



FAKULTA

0imánkova 89
500 38 Pardubice

tel. +420 256 826 222 fax +420 256 523 597
e-mail: dekanats@f.cuni.cz

9 mm9 mm

9 mm

9 mm



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA

9 mm9 mm

9 mm

9 mm

0imánkova 89
500 38 Pardubice

tel. +420 256 826 222 fax +420 256 523 597
e-mail: dekanats@f.cuni.cz



Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro …

9 mm9 mm

9 mm

9 mm



Center for
Fialová 20, %%0 00  Praha 2  Czech Republic
tel. +420 222 220 672  fax +420 222 220 653
e-mail o/ce@xyz.cuni.cz  www.xyz.cuni.cz

…

9 mm9 mm

9 mm

9 mm



/57  5.3 Obálka malá (C6, DL): 
slavnostní varianta

Ovocn) trh 3/5
%%6 36  Praha %

Návrh obálek vychází ze základní varianty loga. Adresa je provedena z písma Gill a umíst(na  

na osu loga, p#i$em" není respektována jeho ochranná zóna. Pr!m(r znaku a velikost písma  

jsou p#izp!sobeny rozm(ru obálek.

U"ití obálek se slavnostní a u"itnou variantou loga se #ídí Pravidly na str. 25.

obálka malá (C6, DL): pr!m(r znaku: 20 mm, velikost písma (adresa): Gill 8 bod!

obálka st#ední (C5, B5): pr!m(r znaku: 22,5 mm, velikost písma (adresa): Gill 9,5 bod!

obálka velká (C4, B4): pr!m(r znaku: 25 mm, velikost písma (adresa): Gill %% bod!

Tiskoviny



/58  5.3 Obálka st#ední (C5, B5):
slavnostní varianta

Ovocn) trh 3/5
%%6 36  Praha %

Tiskoviny



/59  

Ovocn) trh 3/5
%%6 36  Praha %

5.3 Obálka velká (C4, B4):
slavnostní varianta

Tiskoviny



/60  5.3 Obálka malá (C6, DL): 
u"itná varianta

Tiskoviny

Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Návrh obálek vychází z u"itné varianty loga. Adresa je provedena z písma Gill a umíst(na  

na praporek (zleva) pod logotyp „UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE“, p#i$em" není respektována 

ochranná zóna. Pr!m(r znaku a velikost písma jsou p#izp!sobeny rozm(ru obálek.

obálka malá (C6, DL): pr!m(r znaku: %5 mm, velikost písma (adresa): Gill 8 bod!

obálka st#ední (C5, B5): pr!m(r znaku: 20 mm, velikost písma (adresa): Gill 9,5 bod!

obálka velká (C4, B4): pr!m(r znaku: 25 mm, velikost písma (adresa): Gill %% bod!



/61  5.3 Obálka st#ední (C5, B5):
u"itná varianta

Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Tiskoviny



/62  5.3 Obálka velká (C4, B4):
u"itná varianta

Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Tiskoviny



/63  5.3.% Obálka malá (C6, DL):
sou$ásti rektorátu UK

Správa budov a za#ízení
Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Návrh vychází z u"itné varianty obálky, p#i$em" název sou$ásti je proveden ze základního písma  

Bodoni v odstínu $ervené barvy shodném s odstínem znaku.

obálka malá (C6, DL): pr!m(r znaku: %5 mm, velikost písma (adresa): Gill 8 bod!, 

velikost písma (název sou$ásti): Bodoni %% bod!, $erven(

obálka st#ední (C5, B5): pr!m(r znaku: 20 mm, velikost písma (adresa): Gill 9,5 bod!, 

velikost písma (název sou$ásti): Bodoni %3 bod!, $erven(

obálka velká (C4, B4): pr!m(r znaku: 25 mm, velikost písma (adresa): Gill %% bod!

velikost písma (název sou$ásti): Bodoni %5 bod!, $erven(

Tiskoviny



/64  5.3.% Obálka st#ední (C5, B5):
sou$ásti rektorátu UK

Správa budov a za#ízení
Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Tiskoviny



/65  5.3.% Obálka velká (C4, B4):
sou$ásti rektorátu UK

Správa budov a za#ízení
Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %

Tiskoviny



/66  5.3.% Obálka malá (C6, DL): 
dal&í sou$ásti UK – anglická

Computer Centre
Vratislavova %0
%28 00  Praha 2   
Czech Republic

Tiskoviny



/67  5.3.% Obálka st#ední (C5, B5): 
dal&í sou$ásti UK – anglická

Computer Centre
Ovocn) trh 3/5
%%6 36 Praha %
Czech Republic

Tiskoviny



/68  

Computer Centre
Vratislavova %0
%28 00  Praha 2   
Czech Republic

5.3.% Obálka velká (C4, B4): 
dal&í sou$ásti UK – anglická

Tiskoviny



/69  5.3.2 Obálka – fakulty a dal&í sou$ásti UK Tiskoviny

Fakulty a dal&í sou$ásti UK, které u"ívají vlastní vizuální styl, mohou u"ít logo UK p#i spln(ní ní"e 

uveden)ch podmínek.

Umíst(ní loga UK v levém horním rohu, ve stejné v)&ce pak lze umístit logo fakulty v odpovídající 

velikosti, a to ve vzdálenosti . Nutné je zachovat horizontální 

$len(ní jak loga UK, tak loga fakultního. 

1 r

Fakulta



/70  5.4 Diplomy UK Tiskoviny

Diplomy UK jsou tiskoviny slavnostního vzhledu, podle d!le"itosti ti&t(né v r!zn)ch formátech  

(A2–A4) na ru$ní papír nebo kvalitní papír vy&&í gramá"e (90 g).

Barevnost a u"ité písmo odpovídají po"adavk!m Pravidel; v)znamné polo"ky jsou #e&eny písmem 

Bodoni, ostatní text dopl'kov)m písmem Gill. V n(kter)ch p#ípadech (prom(nná informace:  

jméno ocen(ného na n(kter)ch typech diplomu) je pou"ito skriptové písmo Splendid Script, 

které evokuje ru$ní kaligrafii, p#ípadn( Zapfino.

Znak UK (grafická podoba II) je v tomto p#ípad( ti&t(n standardn( nebo jako slepotisk.



/71  5.4.% Oficiální diplom absolventa

Diplomy absolventa se tisknou na ru$ní papír (doktor: formát A2, magistr: formát B3,  

bakalá#: formát A3). Barevnost a u"ité písmo odpovídají po"adavk!m Pravidel;  

v)znamné polo"ky jsou #e&eny písmem Bodoni, ostatní text dopl'kov)m písmem Gill.  

Znak UK (grafická varianta II – viz Pravidla u"ití znaku v podkapitole 2.8) a státní znak jsou ti&t(ny 

slepotiskem.

Q.B.F.F.F.Q.S
SUMMIS AUSPICI IS  REI  PUBLICAE BOHEMICAE

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS
NOS RECTOR UNIVERS ITATIS 

ET DECANUS FACULTATIS THEOLOGIAE CATHOLICAE
TENOREM OMNIUM QUAE SEQUUNTUR R ATUM PR AESTAMUS LECTURIS

JA N NOVÁ K
NATUS DIE 1.  2 .  1973 IN CIVITATE SPIŠSK Á NOVÁ VES ,  SLOVAKIA

ORDINE STUDIORUM DOCTORIS PROPRIO QUI
T HEOLOGI A

NUNCUPATUR IN DOCTRINA
T HEOLOGI A C AT HOLIC A

DILIGENTER SERVATO 
DISSERTATIONEM E XHIBUIT E X AMINAQUE DOCTORI PUBLICE PR AECEPTA SUBI IT

QUAM OB REM IUX TA LEGEM N. 111/1998 LEG. COL. 
NOMEN ACADEMICUM

DOCTORIS
EI  TRIBUTUM EST

QUOD IN „Th.D.“  CONTR ACTUM COGNOMINI E IUS R ITE ADICIATUR
IN CUIUS REI  TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI  IUSS IMUS

 

RECTOR  PROMOTOR RITE CONSTITUTUS DECANUS

             DATUM PRAGAE DIE              NUM.

SLEPOTISK



Q.B.F.F.F.Q.S
SUMMIS AUSPICI IS  REI  PUBLICAE BOHEMICAE

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS
NOS RECTOR UNIVERSITATIS

ET DECANUS FACULTATIS PAEDAGOGICAE
TENOREM OMNIUM QUAE SEQUUNTUR R ATUM PR AESTAMUS LECTURIS

JA NA NOVÁ KOVÁ
NATA DIE 12 .10.1986 IN CIVITATE PR AHA

ORDINE STUDIORUM MAGISTRI  PROPRIO QUI
A RT ES PA EDAGOGIC A E SCHOLIS MEDIIS  A PPLIC ATA E

NUNCUPATUR IN DOCTRINA
A RT ES PA EDAGOGIC A E A D DISCIPLINA S H U M A N I TAT IS  ET NAT U R A E IN SCHOLIS 

LI T T ER A R IIS  ATQU E MEDIIS  PR A ECIPIEN DA S A PPLIC ATA E LINGUA A NGLIC A -M AT HESIS
DILIGENTER SERVATO STUDIA ACADEMICA SUMMA CUM L AUDE PEREGIT

QUAM OB REM IUX TA LEGEM N. 111/1998 LEG. COL.
NOMEN ACADEMICUM

M AGISTRI
EI  TRIBUTUM EST

QUOD IN „Mgr.“  CONTR ACTUM COGNOMINI E IUS RITE ANTEPONATUR
IN CUIUS REI  TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI  IUSS IMUS

 

RECTOR  PROMOTOR RITE CONSTITUTUS DECANUS

                   DATUM PRAGAE DIE                                     NUM.

SLEPOTISK

Q.B.F.F.F.Q.S
SUMMIS AUSPICI IS  REI  PUBLICAE BOHEMICAE

UNIVERSITAS CAROLINA PR AGENSIS
NOS RECTOR UNIVERS ITATIS

ET DECANUS FACULTATIS PHILOSOPHICAE
TENOREM OMNIUM QUAE SEQUUNTUR R ATUM PR AESTAMUS LECTURIS

JA NA NOVÁ KOVÁ
NATA DIE 12 .10.1986 IN CIVITATE PR AHA

ORDINE STUDIORUM BACCAL ARI I  PROPRIO QUI
ST U DI A I N FOR M AT IC A ATQU E LIBR A R I A

NUNCUPATUR IN DOCTRINA
ST U DI A I N FOR M AT IC A ATQU E LIBR A R I A

DILIGENTER SERVATO STUDIA ACADEMICA PEREGIT
QUAM OB REM IUX TA LEGEM N. 111/1998 LEG. COL. 

NOMEN ACADEMICUM

BACC A L A RII
EI  TRIBUTUM EST

QUOD IN „Bc .“  CONTR ACTUM COGNOMINI E IUS R ITE ANTEPONATUR 
IN CUIUS REI  TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI  IUSS IMUS

CETER A SCIENTIARUM ATQUE ARTIUM INSTITUTA QUAE DISCIPLINAM SUPR A DICTAM 
COLUNT IN HUIUS DIPLOMATIS SUPPLEMENTO LEGUNTUR

 

RECTOR  PROMOTOR RITE CONSTITUTUS DECANUS

             DATUM PRAGAE DIE              NUM.

SLEPOTISK



/73  5.4.2 Celo"ivotní a dal&í 
formy vzd(lávání

Diplomy se tisknou na kvalitní papír vy&&í gramá"e (90 g a vy&&í). Barevnost a u"ité písmo odpovídají  

po"adavk!m Pravidel. Logo UK je ti&t(no $erven(.

vydává

na zák k b y ých šk c  

ch zák k y ých šk ch)

OSV!D"ENÍ

O ABSOLVOVANÍ PROGRAMU 

CELO#IVOTNÍHO VZD!LÁVANÍ

J A N  N O V Á K
na zen ze

v v v v r g ck cyk

z               

            

        a

Ev  6



European Master in Computer Science

The above universities hereby certify that

NAME, First Name .........................................................................................................................................

Date of  birth/Place .........................................................................................................................................

Nationality .........................................................................................................................................

has successfully completed his course of  studies in joint Master Study Course

“CS-TUBE Master Course in Computer Science”

on  ..................................................................................................................................

and is awarded the degree of

According to ...
MSC, ir (in Holland) According to ...
Magister i Datavetenskap (in Sweden) According to ...
Magistr, Mgr. (in Czech Republic) According to Act No. 111/1998 Coll. on Higher 

Amendment of  Other Acts 

Date of  issue:

Issuing University (stamp + signature):

The Rector of  Charles University in Prague      

_____________________                                           

The Rector of  Uppsala University   

___________________
                   

The Rector of  Masaryk University in Brno

_____________________                                            

The Rector of   Eindhoven University of  Technology                   

______________________                          

znak 
spolupracující 

univerzity

znak 
spolupracující 

univerzity

znak 
spolupracující 

univerzity



/75  5.4.3 Tematické diplomy

Tematické diplomy se tisknou na ru$ní papír formátu A3. Barevnost a u"ité písmo odpovídají  

po"adavk!m p#edpisu; prom(nná informace (jméno ocen(ného) je provedena písmem Splendid 

Script, p#ípadn( Zapfino. Znak UK, grafická podoba II, je ti&t(n jako slepotisk.

Praha, dne 7. dubna 2009    Rektor Univerzity Karlovy v Praze

U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  U D ! L U J E

C E N U
Z A  P R E Z E N T A C I

U N I V E R Z I T Y  K A R L O V Y

Mgr. Michale Bene!ové, Veronice Jáchimové 
a Viktoru Portelovi 

Z A  R O K  2 0 0 8

doc. RNDr. Rupertu Leitnerovi, DrSc., 

podílejícím se na experimentu ATLAS v CERN

Z A ROK 2 012

Praha dne 3. dubna 2013 Rektor Univerzity Karlovy v Praze

C E N U  M I L O S L A V A  P E T R U S K A 
Z A  P R E Z E N T A C I 

U N I V E R Z I T Y  K A R L O V Y

Praha, dne 7. dubna 2009    Rektor Univerzity Karlovy v Praze

U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  U D ! L U J E

C E N U
Z A  P R E Z E N T A C I

U N I V E R Z I T Y  K A R L O V Y

Mgr. Michale Bene!ové, Veronice Jáchimové 
a Viktoru Portelovi 

Z A  R O K  2 0 0 8

Archeologickému t!mu vedenému
prof.   Mgr.   Miroslavem  Bártou,  Dr.

Z A ROZ V Í J E N Í  M U LT I DISCI PL I NÁ R N Í HO V !Z K U M U NA "ESK É 
A RCH EOLOGICK É KONCESI  V  EGY P TSK É M A BÚSÍ RU A Z EJ M É NA 

Z A OBJ E V U N I K ÁT N Í HO SOU BORU SOCH V YSOK!CH HODNOSTÁ#$ 
Z  DOBY EGY P TSK É 5.  DY NA ST I E

Praha dne 3. dubna 2013 Rektor Univerzity Karlovy v Praze

C E N U  B E D # I C H A  H R O Z N É H O
Z A  T V $ R " Í  P O " I N

Z A  R O K  2 0 1 2
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Jmenovací dekret je dokument formátu A4 vyti&t(n) dvoubarevn( a vlo"en) do desek  

tvo#en)ch ru$ním papírem formátu A3, kter) je horizontáln( p#elo"en na formát A4.  

Na první stran( desek je na st#edovou osu umíst(no $ervené logo o &í#ce 45 mm.

5.5 Jmenovací dekret Tiskoviny

UNIVERZITA K ARLOVA V PRAZE
REKTOR UNIVERZIRTY KARLOVY V PRAZE

JMENUJE

Mgr. JANA NOVÁKA, Ph.D.
nar. 1. 6. 1975 v Plzni

na základ! úsp!"n! vykonané obhajoby habilita#ní práce
S$%&'()* +,-./01 2.3&4.).5+6)* /$27)&/+%.,

která se uskute#nila p8ed V!deckou radou
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

na jejím zasedání dne 27. 8íjna 2010
ve smyslu ustanovení § 72 odst. 11 zákona

#. 111/1998 Sb., o vysok9ch "kolách
a o zm!n! a dopln!ní dal"ích zákon:

s ú#inností od 1. listopadu 2010

DOCENTEM
pro obor

,$%&'()* + /7(075)* +)05$-$($4&.

V Praze dne 16. listopadu 2010                 prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

                                                                 
rektor



/77  5.6 Hranaté razítko bez státního znaku

Navrhované #e&ení vychází ze standardizovaného formátu razítek firmy Trodat (obchodní ozna$ení  

je vyti&t(no $erven(). P#i pou"ití razítek od jiného v)robce lze návrh snadno p#izp!sobit.  

Název univerzity je vypsán verzálkami základního písma Bodoni na plnou &í#i &to$ku. Název organiza$ní 

jednotky je proveden verzálkami Gill Sans. Adresa a dal&í údaje jsou z minusek Gill Sans. Velikost 

verzálek Gill je opticky stejná jako velikost verzálek Bodoni. Minusky Gill jsou stejné  

velikosti jako verzálky. Mezi#ádkov) proklad cca %25 %.

Podklady pro &to$ek doporu$ujeme zpracovat v grafickém studiu, po obsahové a formální stránce 

zkorigovat na papí#e a v)robci zaslat v podob( datového souboru (tzv. „v k#ivkách“). 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

KOLEJE A MENZY
PAM a mzdová ú$tárna

Vor&ilská %, %%6 36  Praha %
I+: 002%6208  DI+: CZ002%6208

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

KOLEJE A MENZY
% .  SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ

Opletalova 38, %%6 36  Praha %

Trodat Printy 49%2 (47 . %8 mm)

Trodat Printy 49%% (38 . %4 mm)

UNIVERZITA KARLOVA 
V PRAZE

KOLEJE A MENZY
Opletalova 38, %%6 36  Praha %

Tiskoviny



/78  5.7 P#íklady vhodného u"ití
obálky publikací

P#i navrhování obálek publikací je t#eba respektovat p#edepsanou barevnost a ochrannou zónu  

loga. Aplikace loga p#es obrázek nebo fotografii není povolena; v tomto p#ípad( je t#eba umístit  

logo do plochy p#edepsané barevnosti a velikosti odpovídající minimáln( ochranné zón( loga.

Tiskoviny



/79  5.7 P#íklady vhodného u"ití
obálky publikací

Tiskoviny



/80  5.8 P#íklady zakázaného u"ití 
obálky publikací

Tiskoviny

a nedovolená negativní varianta loga

b nedovolené barevné provedení loga – na vícebarevn)ch tiskovinách má b)t znak v"dy  

v $ervené barv(

b

a



/81  5.8 P#íklady zakázaného u"ití 
obálky publikací

Tiskoviny

a nedovolené barevné provedení loga – na vícebarevn)ch tiskovinách má b)t znak v"dy  

v $ervené barv(

a



/82  6.% Samolepka

Správa budov a za#ízení
Ovocn) trh 3/5  %%6 36 Praha %

P#i navrhování prostorov)ch aplikací jsou p#im(#en( uplatn(ny principy pro návrh tiskovin. 

P#edev&ím je t#eba dodr"et p#edepsané varianty barevnosti (základní, jednobarevná)  

a písma (základní, dopl'kové). P#íklad mo"ného #e&ení samolepky je uveden na této stran(. 

Prostorové aplikace



/83  7.% Prezentace

Prezentace (slideshow, PowerPoint) je souborem heslovit( formulovan)ch informací, tabulek,  

graf! a fotografií, p#i$em" Pravidla nep#edepisují jeho grafické ztvárn(ní. 

P#i aplikaci univerzitního loga (u"itná varianta loga pro propaga$ní ú$ely, p#ípadn( znaku UK  

té" v*grafické podob( IV) je t#eba p#im(#en( respektovat obecné principy definované pro tvorbu 

tiskovin, tj. p#edev&ím p#edepsanou barevnost loga a minimální zónu. Vzhledem k omezením dan)m 

distribucí po$íta$ov)ch soubor! nelze v"dy pou"ít základní a dopl'kové písmo. 

Umíst(ní znaku nebo loga univerzity v pravém dolním rohu obrazovky je t#eba pova"ovat za závazné.

Multimediální aplikace



/84  7.% Prezentace: 
titulní strana

Titulní strana prezentace obsahuje název, autora, logo fakulty, sou$ásti UK a logo univerzity.  

Na dal&ích stranách prezentace by m(lo b)t logo aplikováno jen v nejnutn(j&ích p#ípadech;  

doporu$ené umíst(ní je v pravém dolním rohu s dostate$n)m odstupem od zb)vajícího obsahu.  

Logo nesmí b)t v "ádném p#ípad( umís,ováno do obrázku, fotografie nebo grafu. 

Není-li z technick)ch d!vod! mo"né pro prezentaci pou"ít písma Bodoni a Gill dle t(chto Pravidel, 

doporu$ujeme pracovat s bezpatkov)mi systémov)mi písmy (Arial, Tahoma). Nevhodná jsou  

dekorativní písma (Script, Comic). Patková písma (Minion, Times) nejsou doporu$ena.

Multimediální aplikace



/85  7.% Prezentace: 
titulní strana

Multimediální aplikace

Alternativn( lze na titulní stran( aplikovat pouze znak. V tomto p#ípad( je v&ak nutné název  

univerzity vhodn)m zp!sobem slovn( vypsat.
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7.% Prezentace: 
b("ná strana

Multimediální aplikace

B("né strany prezentace doporu$ujeme #e&it bez aplikace znaku. V nejnutn(j&ích p#ípadech je u"ití 

znaku nebo logotypu „Univerzita Karlova v Praze“ (viz str. %5) mo"né, a to za podmínek stanoven)ch 

t(mito Pravidly: p#edev&ím barevnosti, ochranné zóny a minimální velikosti, resp. $itelnosti. 



/87  7.% Prezentace: 
záv(re$ná strana

Multimediální aplikace



/88  7.2 Záhlaví webové stránky Multimediální aplikace

V levém horním rohu záhlaví webu Univerzity Karlovy se nachází specifická úprava spojující  

znak UK a text „Univerzita Karlova“. Znak má barevnost definovanou v souladu s kapitolou 2.2  

t(chto Pravidel, text „Univerzita Karlova“ je v písmu definovaném v souladu s kapitolou 4.%,  

v barv( tmav( &edé (RGB*77/77/77). Tato uvedená varianta se nesmí u"ít pro jin) ú$el ne" práv( 

záhlaví webové stránky.

Pokud jde o webové stránky fakult a sou%ástí UK, Pravidla nep#edepisují jejich závazné #e&ení, 

vy"adují jen, aby p#i u"ití znaku UK byly respektovány zásady dané t(mito Pravidly.

V souladu s nimi nesmí b)t jako podklad (pozadí) v záhlaví vyu"ita fotografie: doporu$uje se souvislá 

plocha vhodné barevnosti (viz kapitola 2.5). Je-li nutné pou"ít v záhlaví fotografii, musí b)t specifická 

úprava spojující znak UK a text „Univerzita Karlova“ ohrani$ena plochou minimáln( ve velikosti  

ochranné zóny.



/89  7.3 Tisková zpráva Multimediální aplikace

Pro tiskové zprávy, tedy sd(lení prezentující stanoviska univerzity k dané problematice ur$ená médiím,

je t#eba u"ít tzv. u"itnou variantu loga (grafická podoba znaku IV), viz str. 25.  

V záhlaví se vedle loga opakuje text TISKOVÁ ZPRÁVA, v zápatí pak základní kontaktní údaje.

P#i aplikaci univerzitního loga je t#eba p#im(#en( respektovat obecné principy definované  

pro tvorbu tiskovin, tj. p#edev&ím p#edepsanou barevnost loga a minimální zónu. 



TISKOVÁ	  ZPRÁVA	  

29.	  ledna	  2013

Univerzita	  Karlova	  v	  Praze
Ovocný	  trh	  5,	  Praha	  1,	  116	  36
http://www.cuni.cz

Veletrh	  Gaudeamus	  za Poznejte,	  jak	  se	  studuje	  na	   uniVer karlo V

Univerzita	  Karlova	  j vacáté	  ú astníkem	  evr kého	  veletr 	  celo votního	  

vz láv 	  Praz rak rezent tavuje	  záj 	   Veletrh	  

se	  koná	  b ešk 	  zít k tavišti	  Praha	  Holešovic ny	  D	  a	  

T to,	  které	  odpovídá	  stylu	  pr iverzita	  Karlova	  p edstavuje	  
na	  veletr k 	  
a	  nejsr t rost edkov 	  zk ávajících	  

fakulta	  je	  zastoupena	  dv 	   t raveni	  zodpov
v ny	  otázky	  týkající	  se	  studia	  na	  univerzit „Pokr jeme	  ve	  sty rezentace,	  kter

rokazate v ,“ ká	  prorektor	  pr h r,	  který	  zodpovídá	  za	  expozici	  UK	  
na	  veletrhu.	  Náv vníci	  univerzitního	  stánk rov v sv

v k f 	   jv ké	  univerzity.
V	  r rovodných	  progr V r iv edstaví	  1.	  Lék ká	  fakulta,	  Fakulta	  

t ýchovy	  a	  sportu,	  Mat ko-‐fyzikální	  fakulta	  a	   rodov ká	  fakulta.	  P edstaven
nejnov v ké	  poznatky	  a	  jejich	  aplikace	  v	  pr rodní	  jevy ké	  pokusy	  a	   V keré	  

av áv k t.	  Na	  setkání	  s	  Mat ko-‐fyzikální	  fakultou	  se	  
náv v avosti	  o	   ový ových	  tricích,	  vizuálních	  efektech,	  o	  t

áv vet elci	  a	   r rodov ká	  fakulta	  v	  progr 	  názv
do	  sv ávný iv Fakulta	  t ýchovy	  a	  

svoje	  t áv t,	  jak	  kv svalov
kolik	  vod t 	   ku	  je	  sout 	  

	  utkání	  v	   	  nejv 	  1.	  lék ká	  fakulta	  pak	  náv
s	   reality	  ve	  fyzioterapii	  a	  ergoterapii.	  

Za	  správnost:
Mgr.	  Václav	  Hájek
Tisko uv

Univerzita	  Karlova	  v	  Praze
tel:	  +420	  224	  491	  248

pr@cuni.cz

Univerzita	  Karlova	   y 	  roce	  1348	  a	   sv tové	  univerzity.	  V	   fakult	  
(14	  v	  Praze,	  2	  v	  Hradci	  Králové	  a	  1	  v	  Plzni),	  3	  vysok kolské	  ústavy raco r ávací,	  v kou,	  
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/91  Glosá#

CMYK barevn! model zalo"en! na míchání #ty$ 

základních barev (azurová – Cyan, purpurová – 

Magenta, "lutá – Yellow, #erná – blacK); u"ívá se 

p$edev%ím v&ofsetovém tisku (viz)

font po#íta#ov! soubor obsahující kompletní sadu 

znak' abecedy daného písma (nap$. Bodoni), 

viz té" písmo

logo grafické ozna#ení instituce, zde spojení 

znaku s&graficky upraven!m nápisem

základní varianta loga té" slavnostní 

varianta loga

u$itná varianta loga té" horizontální 

varianta loga

dopl&kové logo varianta loga ur#ená 

v!hradn( pro specifické pou"ití

logotyp graficky znázorn(n! název instituce, 

spolu se znakem tvo$í logo

ofsetov' tisk zp'sob tisku, kdy barva se 

z&tiskové formy p$ená%í na pry"í pota"en! válec 

a&z&n(ho teprve na papír; dnes nejroz%í$en(j%í pro 

v!robu více ne" 500 ks tiskovin

ochranná zóna minimální velikost plochy 

v&bezprost$ední blízkosti znaku, do které nesmí

zasahovat text, jiné logo ani dal%í grafické prvky

ortogonální sí( #tvercová sí) u"ívaná pro ur#ení 

pom(r' velikosti znaku a&logotypu

znak statutární znak Univerzity Karlovy

písmo

dopl&kové písmo Gill Sans grafické 

ztvárn(ní znak' abecedy vytvo$ené E. Gillem

písmo Bodoni grafické ztvárn(ní znak' 

abecedy vytvo$ené G. Bodonim

prostrkání typografick! termín pro zv(t%ení 

odstup' mezi jednotliv!mi písmeny

)ez písma typografick! termín pro kresebnou 

variantu ur#itého písma (nap$. tu#né písmo, 

kurziva); u"ívá se p$edev%ím pro vyzna#ování 

(nap$. tu#n!m písmem jména, kurzivou 

citace)

)ez Bold typografick! termín pro 

kresebnou variantu písma ve smyslu jejich 

zesílení, n(kdy se u"ívá té" ozna#ení Tu$n)

)ez Regular základní kresebná varianta 

daného písma, n(kdy se u"ívá té" ozna#ení 

Normal, Normální nebo Základní

minusky malá písmena

verzálky velká písmena, majuskule

rastrování p$evod do bodové matice, u"ívá se 

v&souvislosti s&obrazovkou po#íta#e ( je tvo$ena 

body) nebo v&souvislosti s&ofsetov!m tiskem 

(odstíny jsou tvo$eny drobn!mi body ti%t(n!mi 

s&v(t%ími #i men%ími rozestupy, #ím" vzniká 

dojem odstínu)

reliéfní ra$ba (viz slepotisk) úprava papíru 

tlakem pomocí raznice bez u"ití barvy s&cílem 

vytvo$it reliéfní obraz

RGB barevn! model digitálního zobrazování 

vznikl! t$emi základními barvami (#ervená 

– Red, zelená – Green, modrá – Blue); 

u"ívá se p$edev%ím v&po#íta#ov!ch snímacích 

a&zobrazovacích za$ízeních (digitální fotoaparát, 

digitální kamera, skener, obrazovka, 

projektor)

slepotisk (viz reliéfní ra"ba) 

zalomení do bloku typografická úprava 

bloku textu, kdy lev! i&prav! okraj jsou zarovnány, 

u"ívá se p$edev%ím u&rozsáhlej%ích celk' (knihy, 

#asopisy); srv. zalomení na praporek

zalomení na praporek typografická úprava 

bloku textu, kdy jeden okraj bloku je a druh! 

není zarovnán; vznikl! tvar vzdálen( p$ipomíná 

vlající prapor; srv. zalomení do bloku


