
Vektorová grafika (Logo, Logotyp, propagační materiál) 
 

Logotyp – značka složená z písmen či slov (může označovat výrobce, výrobek, skupinu lidí, …) 

Logo – označení firmy nebo instituce v grafickém provedení 

 

Vytvoření logotypu (loga) 
Co potřebujeme umět: 

 Práce s vodícími linkami 

 Práce s textovými nástroji 

 Práce s nástrojem tvar 

 Převádění na křivky 

 Vlastnosti obrysů a výplní 

 

Vytvoření logotypu „Informatika pro ekonomy“: 
1. Nástroj text: Napište „Informatika pro ekonomy“ tak, aby každé slovo bylo na samostatném 

řádku. 

2. Změňte font na Courier New, nastavte velikost písma na 36 pt, styl písma změňte na tučný 

3. Rozdělte řetězcový text (Změnit >> rozdělit řetězcový text, nebo Ctrl + K) 

4. Označte 2. a 3. řádek a dejte převést na křivky (Změnit >> Převést na křivky, nebo Ctrl + Q) 

5. Označte 3. Řádek (slovo ekonomy), vyberte nástroj Tvar (Panel nástrojů po levé straně >> 

2.  tlačítko od vrchu) 

6. Pomoci tvarovacího nástroje vyberte všechny uzly v písmenu n (orámovat myší) 

7. Posuňte písmeno n o kousek níže, abychom získali dojem nosu (posunout pomocí šipek) 

8. Nástroj text, nastavte font Courier new, velikost na 48pt, barvu na zelenou (vybrat na paletě 

na pravém okraji okna), napište kulatou závorku. 

9. Otočte objekt (závorku) o 90 stupňů. 

10. Umístěte objekt pod nos (písmeno n), tak abychom získali dojem úst. 

11. Nástroj text, nastavte font courier new, velikost na 55pt, barvu na zelenou, napište složenou 

závorku. 

12. Otočte závorku o 90 stupňů a umístěte ji tak, abychom dostali „čepici“  

13. Tvarování textu: 

a. Vytvořte křivku, podle které se bude text tvarovat (např. Nástroj Ruční režim) 

b. Označte text 

c. Text >> Přizpůsobit text osnově 

d. Posuňte text na křivku a srovnejte 

e. Pomocnou křivku smažte 

 



Vytvoření propagačního listu: 
1. Vytvoření sítě vodících linek (svislé: 8 mm, 102 mm, 108 mm, 202 mm, vodorovné: 14 mm, 

265 mm, 267 mm), Zobrazit >> Nastavení vodících linek 

2. Zapnout režim přichytávání k vodícím linkám. 

3. Importovat logo fakulty, případně vytvořit ve křivkách (zarovnat jej napravo, k pravé krajní 

vodící lince) 

 Stažení loga fakulty: Dokumentový server >> Mendelova univerzita >> Jednotný 

vizuální styl >> Zdrojové soubory >> Loga MZLU >> Loga PEF >> PEF CMYK bar >> 

PEF_CMYK_bar.eps 

  V Corelu: Soubor >> Importovat 

4. Vytvořit oddělovací vodorovnou linku (nástroj ruční režim, umístit čáru na první vodorovnou 

vodící linku, Vlastnosti objektu >> Nastavit šířku a barvu ohraničení) 

5. Vytvoření nadpisu (mezi první dvě svislé vodící linky vytvořím obdélník o výšce 9 mm, 

nastavte barvu pozadí, vyberte nástroj text, najetím na okraj obdélníka se vám zobrazí 

možnost vytvoření textového pole) 

6. Nastavte velikost písma na 18pt, vyberte font Calibri 

7. Napište nadpis. 

8. Vytvořte blokový textový objekt, tak aby přiléhal prvním 2 svislým vodícím linkám. 

Z přiloženého souboru zkopírujte do něj text příslušné části. 

9. Text zarovnejte do bloku. U 2. a 3. odstavce nastavte odsazení prvního řádku (nabídka Text, 

formátování odstavce).  V textu vzniknou řádky, kde bude potřeba ručně vytvořit dělení slov 

(vložení spojovníku) a také ohlídat jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků 

(Shift+Enter) 

10. Import obrázku (Soubor >> Import), zarovnat obrázek mezi vodící linky (obrázek bude 

potřeba oříznout: Pravé tlačítko myši >> Upravit rastr, otevře se Photo-paint) tento krok je 

vhodné dělat až po vložení následujících textových bloků, aby bylo možné dorovnat spodní 

textové bloky. 

11. V textovém bloku „nabídka studijních oborů“ – formátování textu, nastavování mezer před 

a za odstavci, atd. 

12. Závěrečné rozmístění a dorovnání objektů 


