Návrh na vylepšení
vizuální identity
Svobodných
Po několika letech experimentování s různým pojetím grafiky pro
Svobodné jsem dospěl k názoru, že pro takto čistě myšlenkově
vyhraněnou stranu je potřeba vsadit na minimalismus. Čistota,
jednoznačnost, přehlednost. Víc náš potencionální, masivní reklamou zatížený volič nevyžaduje.
V dalších odstavcích se pokusím představit několik klíčových změn,
které můžou současný vizuální styl přetvořit podle této vize.

Barevná varianta loga
Použití loga se zeleným pozadím jako primární značky nás příliš
spojuje se Stranou zelených. Navrhuji začít primárně využívat logo
s bílým pozadím a zelenou barvu používat spíše v doplňkové grafice.
Dosáhneme tak dojmu větší čistoty grafických výstupů a zbavíme
se časté asociace se Zelenými.

Barevnost
Navrhuji upustit od červené doplňkové barvy a konzervativně se
držet pouze zelené 100-10-69-44, doplněné o přechody nebo výplně ve stupních šedi. Hesla vyvedená v červené barvě působí příliš
agresivně, vyvolávají podprahový nátlak na čtenáře a tím zpochybňují jednu ze základních hodnot Svobodných: respekt ke svobodě
člověka a jeho schopnosti se svobodně rozhodovat.

Typografie
Font Trajan Pro, který je použitý v logu strany, svým renesančním
vzhledem nijak nekoliduje s myšlenkami strany a nevidím potřebu jej
měnit. Držel bych se doporučení současného manuálu nepoužívat
jej v běžné sazbě, ani v nadpisech.

Calibri, výchozí font sady MS Office 2010, podle mého názoru
nemůže být vhodným základním písmem jakéhokoliv kvalitního
korporátního stylu. Doporučuji použít moderní, ale konzervativní
bezpatkový font Roboto. Jeho řezem Light je vysázen tento text.
Jeho řez Regular je vhodný pro zvýraznění textu,
například pro úvodní odstavec článku.

Nové grafické prvky
Jako základní grafický prvek navrhuji zelený pruh o výšce shodné
s výškou verzálky S v logu strany. Pruh zajišťuje spojení s naší stranickou barvou a přitom nezabírá tolik prostoru v grafickém rozvržení
jako současná vlnka.

Strana

ŘEZ BOLD JE VHODNÝ PRO HESLA A NADPISY
Roboto je základním fontem systému Android Jelly Bean a je šířen
pod licencí Apache, tzn. je z kategorie písem royalty-free (k volnému
užití jak pro soukromé, tak i pro komerční účely). Spojení se svobodnou platformou Android nepůsobí podle mého názoru nijak negativně. Naopak vyjadřuje, že jsme v kontaktu s moderním světem.

Sekundární sjednocující grafický prvek navrhuji decentní lineární
přechod z bílé do 13% černé, který by měl být ideálně použit ve spojení se zeleným pruhem.
13% černá

Písmo Roboto je oproti Calibri vhodné především díky větší střední
výšce znaku, která zlepšuje kresebnou vyrovnanost a tím čitelnost
textu – rozdíl je vidět nejvíce u menší velikosti písma.
Ukázkový text, na kterém je vidět jak
zásadní vliv na čitelnost textu mají
drobné kresebné rozdíly.

Ukázkový text, na kterém je vidět jak
zásadní vliv na čitelnost textu mají
drobné kresebné rozdíly.

Roboto 9pt

Calibri 9pt

Navrhuji přestat používat motiv vlnky. Jestli chceme vyjadřovat,
že strana je sebevědomá, má trvalou a jasnou politickou filozofii,
nepodbízí se, pak není vlnka ideálním tvarem do vizuálního stylu.
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Použití přechodu i zeleného pruhu v layoutu nelze přesně definovat.
Je potřeba je citlivě aplikovat dle typu a rozvržení grafického výstupu. Na další straně najdete několik příkladů použití.

Závěr

Vlnka

VÍME CO CHCEME

bílá

Zjednodušení grafiky tímto, nebo podobným způsobem přinese
odlehčení, větší transparentnost a lepší čitelnost při zachování
současných základních prvků (symbolu berana, logotypu a základní
barvy).
Za klíčové změny považuji změnu základního písma, upuštění od
červené barvy a nahrazení vlnky pravoúhlými grafickými prvky.
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15. 7. 2013

Kterému nápisu věříte víc? Vlnka ze své tvarové podstaty nemůže
působit trvale a sebevědomě. K tomu se naopak hodí ostré prahvoúhlé linie.

Dominik Dvořák

www.dominikdvorak.com

ZRUŠENÍ DANĚ

SVOBODA

PŘINÁŠÍ PROSPERITU

Z PŘÍJMU
FYZICKÝCH OSOB

Výnos daně z příjmu klesá, navíc je tato daň plná úlev a výjimek.
Svobodní mají plán reformy veřejných financí.
Jeho součástí je zrušení DPFO a omezení veřejných výdajů.
Výsledkem má být stát, který lidem nechává většinu jejich peněz.
Stát, který zásadním způsobem omezí korupční, neefektivní a nespravedlivé přerozdělování peněz daňových poplatníků.
Zrušení příjmů z DPFO chceme nahradit kombinací 3 opatření:
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» odstranění výjimek u jiných daní
» výdajové úspory – škrty dotačních programů, systematické úspory v byrokracii (zrušení nepotřebných úřadů)
» méně práce pro daňovou správu
podrobněji na webu dane.svobodni.cz

SVOBODU V PRACOVNÍCH VZTAZÍCH
Byrokracie neumí vytvářet skutečná pracovní místa, to umí jen
podnikatelé. Svobodní chtějí zaručit na pracovním trhu smluvní
svobodu. Chtějí proto legalizovat tzv. švarc systém a umožnit
uzavírání pracovních smluv mimo Zákoník práce.
Svobodní jsou pro zachování pravidel daných zákoníkem práce
pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, kterým budou vyhovovat.
Pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec budou chtít shodnout
na odlišných podmínkách, měli by k tomu mít smluvní volnost.
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