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1. ÚVOD 

 

Hlavním smyslem grafického manuálu je pochopení a aplikování jednotného vizuálního stylu 
INESANu. 

Manuál je určen pro zaměstnance INESANu a všechny další pracovníky, kteří budou pracovat 
s firemními materiály, a shrnuje závazná pravidla pro používání loga, barev a názvu organizace na 
výstupech a výsledcích vědecko-výzkumné činnosti. 

Manuál nemůže popsat všechny možné varianty, nicméně dává uživateli dostatečný návod pro 
základní používání uvedených prvků. 

 

  



2. LOGOTYP 

2.1 ZÁKLADNÍ LOGOTYP 

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp organizace.  

Skládá se ze dvou „srpů“ obklopujících název organizace a rozepsaného názvu organizace „Institut 
evaluací a sociálních analýz“. Logotyp je uspořádán vždy horizontálně a celý název organizace 
sesazený do dvou řádků. Název organizace se v logotypu uvádí výhradně bez uvedení právní 
subjektivity. 

Ve statutárních dokumentech organizace, výstupech, odborných textech a dalších dokumentech se 
vždy používá celé logo a vždy se preferuje použití v základní, tzn. v pozitivní, barevné variantě na 
bílém podkladu.  

Zvolení vhodné verze však záleží primárně na formátu, do kterého je logotyp umisťován. 

 

Základní logotyp je používán ve většině materiálů výzkumné organizace (např. propagační letáky, 
postery, závěrečné zprávy a další tištěné materiály).  

Speciální užití loga je třeba vždy konzultovat s grafikem a PR manažerem a musí odpovídat 
estetickým normám (tj. musí být snadno čitelné, nezměněné ve svých proporcích a barvách). 

Výsledná velikost použitého logotypu nesmí být nikdy menší než minimální doporučená výška 10 
mm. V případech, kdy je snížena kvalita zobrazení (nižší rozlišení než 300 dpi), doporučujeme tuto 
velikost úměrně navýšit tak, aby byla zachována dobrá čitelnost. 

 

 

A) základní varianta 

Umisťujeme-li značku na bílou podkladovou plochu, pracujeme se základní barevnou podobou 
loga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



B) na barevném podkladu 

 

V případě tmavých barev ohrožujících dobrou viditelnost logotypu se použije bílá varianta; na 
světlém pozadí černá varianta. 

 

Tmavé pozadí 

 

 

 

 

 

 

 

Světlé pozadí 

 

 

 

 

 

 

C) černobílá varianta 

Umisťujeme-li logotyp na bílou podkladovou plochu a zároveň není možné z technických důvodů 
použít základní barevnou variantu, pracujeme s černobílou podobou loga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 ZKRÁCENÝ LOGOTYP 

Zkrácený logotyp je používán převážně v e-mailové komunikaci; jeho další použití je možné jen ve 
výjimečných případech. Používá se buď barevná, nebo černobílá varianta. Zvolení vhodné verze 
záleží primárně na formátu, do kterého bude logotyp umístěn. 

 

A) barevná varianta 

 

 

 

 

B) černobílá varianta 

 

 

 

 

 

  



3. LOGOTYP – OCHRANNÁ ZÓNA 

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí 

zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje 

čitelnost a dostatečnou působivost logotypu. 

 

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí celkové výšky loga. Velikost ochranné zóny je 0,25 

násobek výšky loga napravo a nalevo od loga a dále nad i pod logem. 

 

 

 

 

 

  



4. PALETA BAREV 

4.1 ZÁKLADNÍ 

Základní barvou INESANu je tmavě červená. Je použitá v logotypu a současně ve všech 

korporátních dokumentech. 

 

 

 

 

 

RGB 165/0/33 

CMYK 0.00, 1.00, 0.80, 0.35 

4.2 DOPLŇKOVÁ 

Jako doplňkové barvy se nejčastěji používají čtyři odstíny šedé, černá a bílá.  

 

 

 

            RGB 217/217/217      RGB 191/191/191      RGB 166/166/166    RGB 127/127/127 

 

 

 

 

 

 

   RGB 0/0/0       RGB 255/255/255 

 

 

 

  



4.3 TÉMATICKÁ 

Tematické barvy rozvíjejí a podtrhují vizuální styl výzkumné organizace. Barvy jsou užívány 
zejména pro rozlišení tematických oblastí řad společnosti, dále také pro zvýraznění tabulek, grafů 
či jiných objektů v jednotlivých materiálech. K těmto barvám se pak kombinují odstíny doplňkové 
šedé a odstíny základní barvy pro tematickou oblast. 

 

Metodologický výzkum 

 

RGB 165/0/33 

CMYK 6/100/87/30 

 

 

Oddělení výzkumu senzitivních témat 

 

RGB 58/102/156 

CMYK 82/53/8/14 

 

 

Oddělení výzkumu životní prostředí 

 

RGB 118/147/60 

CMYK 51/9/89/27 

 

Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat 

 

RGB 192/142/160 

CMYK 22/48/20/9 

 

  



5. PÍSMO 

Základním písmem INESANu je Calibri použitelné ve všech základních řezech (normal, bold, italic, 
condensed). Pro základní písemnou komunikaci a výstupy/výsledky se používá písmo Calibri 
(Základní text). 

 

Specifickou kategorií jsou monografie a texty pro časopis Evaluační teorie a praxe. 

V těchto dokumentech se používá doplňkové písmo Palatino Linotype použitelné ve všech 
základních řezech (normal, bold, italic, condensed).  

Není-li uvedeno jinak, používá se základní řádkování.  

 

5.1 ZÁKLADNÍ PÍSMO 

 

Calibri (Základní text), bold 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789?!@#$%/() 

 

Calibri (Základní text) 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789?!@#$%/() 

5.2 DOPLŇKOVÉ PÍSMO 

 

Palatino Linotype, bold 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

WXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789?!@#$%/() 

Palatino Linotype 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

XYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789?!@#$%/() 

 

 

  



6. NÁZEV ORGANIZACE 

Název organizace lze použít ve třech variantách: 1) oficiální název, 2) rozepsaný název, 3) zkrácený 

název. 

 

1) Oficiální název – INESAN, s.r.o. 

Používá se na oficiálních právních dokumentech (zejm. na smlouvách s klienty/partnery/garanty, 

s grantovými agenturami, na pracovních smlouvách a na dohodách o provedené práce/činnosti 

apod.). 

 

PŘÍKLAD POUŽITÍ: 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ EVALUACE 

projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Smlouva“) 
 
mezi smluvními stranami: 
 
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 
zastoupena: Ing. Ladou Hlaváčkovou, ředitelkou odboru řízení projektů  
IČ: 00551023  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
INESAN, s.r.o. 
se sídlem   Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8 
zastoupena:    Ing. Janou Menšíkovou, jednatelkou 
IČ:    24759384 
(dále jen „Zpracovatel“) 

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 
uzavřená mezi 

INESAN, s.r.o. 
zastoupený Ing. Janou Menšíkovou, jednatelkou 
Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8 
zapsaný Městským obchodním soudem v Praze 
oddíl C, vložka 171986 dne 25. 11. 2010 
IČ: 24759384, DIČ: CZ 24759384 

a 

Jméno a příjmení 
nar.:  
státní příslušnost: ČR 
číslo OP:  
bytem:  

  



2) Rozepsaný název – INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) 

Používá se ve všech materiálech organizace a dále ve všech výstupech/výsledcích vědecko-

výzkumné činnosti výzkumné organizace. Jedná se o základní „rozepsanou“ variantu názvu 

organizace. Je uvedena zejména na výzkumných zprávách (souhrnné, závěrečné, průběžné, výroční 

apod.), propagačních materiálech jako jsou informační letáky, popularizační články, ale také 

v rámci afiliace předávané vydavatelům odborných periodik. 

VŽDY je jako první uvedeno slovo INESAN a následně v závorce rozepsaný název (Institut evaluací 

a sociálních analýz).  

PŘÍKLAD SPRÁVNÉHO POUŽITÍ: 

„INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný 

institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen 

podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01).“ 

PŘÍKLAD NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ: 

„Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první soukromý vědecko-výzkumný 

institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen 

podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01).“ 

 

3) Zkrácený název – INESAN 

Jedná se o zkrácený název, který se používá všude tam, kde není vyžadován oficiální název 

organizace nebo nezkrácený název organizace. Lze jej tedy rovněž používat v článcích, zprávách, 

informačních a propagačních materiálech apod. Použití jedné nebo druhé varianty je nutné 

přizpůsobit obsahu a zaměření textu. 

Příklad použití INESAN: 

„Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné 

chování, manažerská studia, informační a komunikační technologie, životní prostředí a 

zdravotně-sociální problematika. Díky svému zázemí v oblasti metodologie 

společenskovědního výzkumu INESAN provádí v rámci uvedených tematických okruhů 

výzkumná šetření a připravuje analytické studie. INESAN je příjemcem účelové podpory, 

kdy zaměstnanci jsou řešiteli výzkumných úkolů podporovaných GA ČR i TA ČR.“ 

  



4) INESAN „v textu“ 

 

Výzkumná organizace nikoliv Institut 

Institut 

Příklad použití Institut: 

„Péče o zaměstnance/kyně a pracovní podmínky v Institutu (jedná se zejména o oblast 

pracovní doby a pracovního režimu, pracovních podmínek, bezpečnosti práce či motivační 

programy) je řešena samostatně a detailně rozpracována ve Strategii využívání flexibilních 

forem práce.“ 
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Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8 
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Web: www.inesan.eu 
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