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termín pro odevzdání návrhů 

6. 12. 2013 do 12.00 hodin 

dodržela všechna vyzvaná studia.

Porota zasedala dne 9. 12. 2013 v sídle 

Státního fondu kinematografie a to ve 

složení:

Petr Babák (předseda poroty)

Lukáš Kijonka

David Kořínek

Helena Bezděk Fraňková (Státní fond 

kinematografie)

Petr Vítek (Státní fond kinematografie)

otevření doručených obálek proběhlo 

v 17.00 hodin. Bylo konstatováno, že všichni 

účastníci odevzdali vše požadované.

následovaly osobní prezentace návrhů 

jednotlivých soutěžících.

Porota posléze vyhodnotila odevzdané práce 

a stanovila následující pořadí:

1. místo

ExLovers

2. místo

The Bestseller Creative Platform

3. místo

DEEP THROAT studio

4. místo

Petr Knobloch (Sort of) a Lomeno



exlovers
návrh grafického studia exlovers přesvědčil 

porotu zejména svou jasnou myšlenkou 

a svým způsobem vlastně banálním leč 

originálním a obecně čitelným principem: 

principem proměnlivé a „hýbající se“ 

projekce. Statický obrázek, který se však 

pohybuje. Zdůraznil bych sousloví obecně 

čitelný. Věříme totiž, že nebude problém 

myšlenku přečíst, a to i napříč různými 

sociálními vrstvami. to u současných log 

není taková samozřejmost a často se děje, 

že vlajkovou lodí corporate identity je 

nesrozumitelný a s tématem / oborem nijak 

nesouvisející obrázek, navíc s příšernou 

výtvarnou stylizací. toto však u návrhu 

exlovers neplatí. Jejich základní myšlenka 

je navíc schopna „sama sebe“ rozvíjet. 

Znamená to, že předložený logotyp je „jen“ 

určitým startovacím principem pro další 

možné a příkladně velmi jednoduché, stejné 

a přitom pokaždé jiné interpretace. tento na 

první pohled možná složitější princip podle 

nás však nijak zbytečně nezamotá hlavu 

samotnému Fondu. doporučujeme autorům 

třeba jen jednostránkovým PdF manuálem 

dodefinovat to nejzákladnější používání 

a vznik dalších logotypů a systém bude jistě 

uživatelsky přívětivý a přitom originální. 

logotyp má rovněž na první pohled 

reálnou schopnost v sadě dalších logotypů 

nezapadnout, což je důležité, protože Fond se 

velmi často vyskytuje například na plakátech 

v sestavě nekonečného počtu logotypů 

spolupodporovatelů filmů či sponzorů.

Předložené řešení je výrazné, navíc 

dostatečně elastické a dokáže si snadno 

podmanit či přizpůsobit jakýkoli formát. 

navíc, téměř jako jediní, byli exlovers 

schopni svoji prezentaci jasně strukturovat 

a rozvést přitom do poměrně slušných detailů 

a principů rozdílného používání a aplikace 

dotáhnout, a to i například kolekce plakátů 

a hlavně dalších různých principů použití. 

například umístění loga přímo do filmových 

titulků či několika animací pro užití například 

na webu. Předložený web obsahuje velkorysé 

grafické řešení, tedy žádné „mrňky“ špatně 

čitelné v rohu a ještě zabalené do sady 

prokliknutí av nižších úrovních (například 

u kalendáře) lze číst důraz na smysluplný 

a zejména funkční detail. radost pro celou 

porotu. návrh byl přijat jak odbornou 

částí poroty, tak i tou zadavatelskou, a to 

jednohlasně.

1. místo









the Bestseller 
Creative Platform
Porota kladně hodnotila autorskou 

a originální definici identity Státního 

fondu kinematografie. dále pak správné 

pochopení základní hierarchie informací na 

webu, možnost dynamické verze logotypu, 

kvalitní a srozumitelnou prezentaci. Za 

nedostatek označila výslednou formu 

logotypu (obecně vnímaného jako tableta), 

se kterou se instituce neztotožňuje, dále 

pak komplikované používání logotypu ve 

vztahu k nejfrekventovanějším aplikacím 

(logoboardy na externích plakátech, letácích, 

bannerech, v titulcích apod.) a technologicky 

konzervativní wireframe webu ve vztahu 

k současným uX požadavkům.

2. místo









deeP tHroat studio
Řešení pracuje s otevřeným systémem, 

který se řídí jen jemně načrtnutými pravidly. 

ta vycházejí z hlavního motivu, autory 

označovaného jako frame (rám, obraz, 

pravděpodobně i filmové políčko). Použití 

symbolu je definováno především písmem, 

onen frame je natolik variabilní, že v praxi 

vyžaduje neustálou spolupráci Fondu 

s externími designéry a grafiky. ačkoliv to 

tak na první pohled nevypadá, tato svoboda 

nakládání s vizuálním stylem je pro takovýto 

typ instituce nevhodná. Kladně byl porotou 

hodnocen návrh webu, konkrétně pak 

přehledně řešená navigace s jednoduše 

vizualizovanou historií a pohybem na 

stránkách. Paradoxně zde byl vzpomínaný 

frame nejen funkční, ale i esteticky určující.

3. místo









Sort of a lomeno 1/2
autoři předložili dva návrhy, přičemž oba 

pracují s poměrně velmi lapidární, vizuálně 

však vyprázdněnou a v tématu filmu často 

se opakující zprávou. trojúhelník modré 

barvy, který v prezentaci odkazuje na českou 

vlajku(!), leč ve výsledku jsme se dozvěděli, 

že je to symbol tlačítka PlaY. Symbol sice 

s filmem určitě související, ale dle našeho 

názoru symbol velmi nadužívaný. druhý 

návrh, který vychází z filmařského gesta 

rukou tedy „rámování výřezu obrazu“, 

působí ve své finální grafické zkratce – 

čtyři černé rohy – na porotu spíše jako 

úřednické vymezení, razítko a konec, žádný 

kulturní přesah. Po diskuzi zadavatele 

s autory návrhů nepřesvědčil ani předložený 

web, i když jak bylo zpracovateli důrazně 

avizováno, šlo pouze o základní analýzu 

webu s výslednou vizuální podobou nijak 

nesouvisející. Pak pouhé plácnutí symbolů 

různých velikostí na tašku či obálku Výroční 

zprávy, to už je jistý archaismus, který dle 

poroty do současného uvažování o vizuálním 

stylu a zejména komplexním uvažování 

o vizuálním stylu dneška snad ani nepatří. 

logotyp dneška se stává často základním 

startem k rozvedení příběhů, ne jen pouhým 

obrázkem tu menším, tu větším a plácnutým 

do formátu a dále nic. Chyběl nám už jen 

hrneček a zapalovač.

4. místo







Sort of a lomeno 2/2






