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Nejstarší český think-tank mění vizuální identitu. Nové logo Masarykovy
demokratické akademie připravilo studio Design Herynek
Praha, 4. dubna – Masarykova demokratická akademie, nejstarší český levicový think-tank,
mění svou vizuální identitu. Nové logo připravilo úspěšné olomoucké studio Design Herynek.
„Potřebovali jsme logo kompaktní, dobře využitelné v digitálním prostoru i na kancelářských
materiálech nebo vizitkách. Chtěli jsme zachovat písmena MDA jako charakteristickou značku
naší instituce používanou od devadesátých let,“ říká ke změně loga ředitel Masarykovy
demokratické akademie Vladimír Špidla.
Zvolená základní modrá barva odpovídá převládající barevnosti vizuálního stylu MDA, jak je
používán od obnovení činnosti na počátku devadesátých let. Zkratka Mda použitá v logu je
hravá, tvar a proporce loga jsou koncipovány tak, aby umožňovaly široké využití od malých
aplikací až po velkoformátové využití například na fasádě. Vizuální styl je nově postaven na
čisté bílé ploše v kontrastu s barvou a tvary loga, staví na kvalitě a možnostech zvoleného písma
Neufile Grotesk.
Jan Herynek při přípravě loga pracoval s představou Masarykovy demokratické akademie jako
laboratoře pro zkoumání různých sociálních a společenských témat, jako vzdělávací a otevřené
instituce.
„Při napsání zkratky Mda mě napadlo, že by to mohl být zajímavý tvar pro samotné logo. Zkratka
by tak fungovala jako grafický symbol, k němuž bychom přidávali v různých situacích název. V
některých případech však může existovat i zcela samostatně. Zkratku jsem si představil jako
vzoreček: M (Masarykova, název s velkým písmenem), d (horní index označující vlastnost, jaká =
demokratická) plus a jako akademie,“ říká ke vzniku loga jeho autor, grafik a designér Jan
Herynek.
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Poznámky pro editory:
Masarykova demokratická akademie je od roku 1896 vzdělávací organizací sociálně
demokratického hnutí v českých zemích. Jejími zakladateli byli právě pozdější první
československý prezident Tomáš G. Masaryk a tehdejší předseda sociálně demokratické strany
Josef Steiner. Od roku 2018 je Masarykova demokratická akademie politickým institutem České
strany sociálně demokratické. Působí jako vzdělávací instituce v aktuálně politických tématech,
rozvíjí analytickou a publikační činnosti a organizuje konference s domácí i zahraniční účastí.

Jan Herynek / Design Herynek
Český grafický designer pracující v Olomouci (1973). V roce 2002 založil a vede studio Design
Herynek, kde se věnuje grafickému designu, vývoji značky a tvorbě stylu. Specializuje se na
branding a obalový design. Dříve pracoval jako art-director v reklamních agenturách. Ve své volné
tvorbě se zabývá manipulovaným obrazem a fotografií. Vystavuje doma i v zahraničí a je
zastoupen v několika sbírkách. Studio Design Herynek získalo German Design Award Special
Mention 2019 za svou práci v oblasti obalového designu.

