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bulb heads
banana necks
dislike
off
the blocked content
the blocked campaign
the blocked truth
the blocked side
inappropiate campaign
the unviewed side
disliked side
think off it
the unseen
respoffsible
respoffsibility
like over life
disconent

think of it
(význ. zamysli sa)

off
(význ. offline, vypnúť)

think off it

NÁVRHY NA NÁZOV KAMPANE

Cieľom pri vymýšľaní názvu bolo nájsť krátke 
slovné spojenie, ktoré bude vhodne opisovať 
tému kampane, a zároveň v sebe skrývať 
pridanú hodnotu vo forme originálnej slovnej 
hračky. Analyzovaním slov spojených so 
sociálnymi sieťami vzniklo množstvo jedi-
nečných návrhov, z ktorých nakoniec zvíťazil 
názov „think off it“ vďaka jeho jednoducho-
sti, vecnosti a originálnej slovnej hračke, 
ktorá vznikla pridaním len jediného písmena 
naviac k pôvodnému slovnému spojeniu. 

EXPLIKÁCIA NÁZVU  KAMPANE

Názov kampane vznikol z kombinácie 
slovného spojenia „think of it“ (význ. zamysli 
sa) a slova „off“ (význ. offline, vypnúť). Takto 
vznikla slovná hračka, ktorá nás z jednej 
strany nabáda na zamyslenie sa a zároveň 
použitím slovíčka „off“ nás nabáda aj na jeho 

vypnutie. Aj preto môžeme názov chápať
v znení „zamysli sa nad jeho vypnutím“.

VÝVOJ NÁZVU A LOGA VÝVOJ NÁZVU A LOGA
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NÁVRHY LOGA

Cieľom pri vytváraní loga bolo vymyslieť 
vhodné stvárnenie už dominantného názvu 
kampane, ktorý je vo vzťahu k vznikajúcemu 
grafickému symbolu dôležitejším prvkom,
a zároveň mu dať isté vizuálne kvality. Preto 
sa väčšina návrhov opiera hlavne o textovú 
časť a slovnú hračku v nej. Návrhy boli od 
začiatku ladené do červenej farby, najmä 
kvôli jej výstražnej symbolike.

VÝVOJ LOGA
PO FINÁLNU PODOBU

Postupnou selekciou sa výber minimalizoval 
a log postupne ubúdalo. Ako najlepšie rieše-
nie sa ukázalo abstraktné riešenie dvoch 
červených kruhov inšpirované notifikáciou 
zo sociálnej siete. Tento symbol sa ďalej roz-
víjal do ďalších návrhov použitím funkčných 
prvkov z predošlých log, alebo experimento-
vaním s novými prvkami. Z nich sa nakoniec 
vybrali dve najzaujímavejšie, ktorých spo-

jením vznikla finálna podoba loga. 

VÝVOJ NÁZVU A LOGA VÝVOJ NÁZVU A LOGA
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EXPLIKÁCIA LOGA

Logo pozostáva zo spojenia symbolu a ty-
pografie. Symbol tvorí abstraktný motív 
vychádzajúci z troch kruhov, ktorý bol in-
špirovaný notifikáciou, ktorá sa zjavuje na 
sociálnych sieťach štýlom „pop-up“. Jeho 
tvarom opisuje proces animácie, ktorý 
vzniká pri spomínanom štýle a použitím 
červenej farby navyše pôsobí aj výstražne. 
Použitím písma Roboto, ktorú využívajú 
samotné sociálne siete, sa logo snaží pôso-
biť súčasne a zároveň čo najvhodnejšie ku 
danej téme.

SIEŤOVÁ KONŠTRUKCIA LOGA

Štvorcová sieť nám znázorňuje geometrickú 
konštrukciu grafického symbolu a zároveň 
geometrické pomery medzi ním a typogra-

fiou v logu.

PERCENTUÁLNE POMERY LOGA

Percentuálne pomery nám znázorňujú jed-
notlivé matematické vzťahy medzi prvkami 
v logu, a tým zabránili ich nesprávnemu 

umiestneniu.
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13 mm

think off it

think off it

30 mm

think off it
60 mm

červená, šedá-svetlá

POZITÍV / FAREBNÁ VERZIA

čierna

POZITÍV / ČIERNOBIELA VERZIA

think off it think off it

NEGATÍV / FAREBNÁ VERZIA

červená, biela

think off it think off it

NEGATÍV / ČIERNOBIELA VERZIA

biela

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

Vymedzená ochranná zóna zabraňuje tomu, 
aby bolo logo nesprávne umiestnené cez 
iné grafické prvky alebo príliš blízko k nim, 
čím by mohla byť narušená jeho čitateľnosť 
a estetická funkcia. Pre jednoduchšiu ap-
likáciu ochrannej zóny bol zvolený najnižšie 
umiestnený červený krúžok v grafickom 
symbole, ktorého dvojnásobok vytvára 
ochrannú zónu.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ LOGA

Aby nedošlo k umiestneniu loga v neči-
tateľnej veľkosti, je ošetrené minimálnou 
veľkosťou, ktorá sa vzťahuje na konkrétne 
tlačové výstupy. Pre tlačoviny veľkosti A1, 
A2, A3 sa môže logo umiestniť v najmenšej 
veľkosti 60mm na šírku, pre tlačoviny A4, 
A5, A6, DL v najmenšej veľkosti 30mm na 
šírku a pre merkantilové tlačoviny ako pero 
alebo USB kľúč sa môže použiť v najmenšej 
veľkosti 13mm na šírku. 

PRÍPUSTNÉ FAREBNÉ
VARIANTY LOGA

Aby malo logo zabezpečenú čitateľnosť na 
rôznych farebných podkladoch alebo v čier-
nobielej tlači, disponuje rôznymi farebnými 
variantami. Tieto varianty loga sú jedinými 
povolenými možnosťami, a ich akákoľvek 
farebná úprava nie je povolená. Pri použití 
jednej z týchto variácií treba dobre zvážiť 

kontrast loga na použitom podklade.
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NEPRÍPUSTNÉ VARIANTY LOGA

Logo nesmie byť nijako upravované alebo 
deformované, tak ako je to možné vidieť na 
nasledujúcich ukážkach.

ANIMÁCIA LOGA

Animácia začína postupným zjavením troch 
červených kruhov, ktoré po pravidelnom 
vertikálnom pohybe imitujúceho vlnenie 
spadnú postupne po kruhovej osi. Na konci 
osi sa všetky tri kruhy spoja a animáciou 
pripomínajúcou delenie buniek sa oddelí 
vrchná časť v uhle 45°. Takto vzniká grafický 
symbol loga s ktorým sa paralelne objavuje 
aj typografia. Logo sa po pár sekundách 
opäť redukuje na tri červené kruhy a animá-
cia sa začne cyklicky opakovať. Animácia 
sa môže použiť v cyklickej aj necyklickej 
verzii. Využitie cyklickej animácie je vhodné 
najmä pre dlhšie prezentácie alebo statické 
vizuály, kde chceme zachovať ich dynamiku 

a pozornosť pozorovateľov.

HORIZONTÁLNA DEFORMÁCIA

NAKLÁŇANIE

ZMENA PROPORCIÍ

think off it

think off it

think off it

VERTIKÁLNA DEFORMÁCIA

ZMENA FAREBNOSTI

OTÁČANIE

think off it

think off it

think off it youtu.be/bTikA_1ioE8
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ROBOTO light
aábcčdďeéfghiíjklľĺmnňoópqrŕsštťuúvwxyýzž 

AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĹMNŇOÓPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

ROBOTO regular
aábcčdďeéfghiíjklľĺmnňoópqrŕsštťuúvwxyýzž 

AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĹMNŇOÓPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

ROBOTO bold
aábcčdďeéfghiíjklľĺmnňoópqrŕsštťuúvwxyýzž 

AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĹMNŇOÓPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ
1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^N

BEBAS NEUE BOLD
AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĽĹMNŇOÓPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

POUŽITIE FARIEB

Pre udržanie jednotnej estetiky a identity 
kampane je dôležité používať presne defino-
vané farby v tomto dokumente. Tieto farby 
nesmú byť nijakým spôsobom menené.

PRIMÁRNY FONT

Písmo Roboto a jeho rezy Light, Regular, 
Bold boli pre túto kampaň vybrané z dôvodu, 
že sa využívajú na samotných sociálnych 
sieťach, a tým najlepšie evokujú známe 
prostredie cieľovej skupiny. Pre jeho vari-
abilitu je vhodný na headline-y ale tak isto 

aj najmenšie texty.

SEKUNDÁRNY FONT

Písmo Bebas Neue Bold je vhodným do-
plnkovým fontom, najmä pre jeho podlho-
vastý a vážny vzhľad. Bol vybratý, pretože 
dokázal poskytnúť vhodné riešenia na mies-
ta, ako napr. infografika, kde bol primárny 
font nevhodný, a zároveň ozvláštniť celý 

vizuál kampane.

BIELA

CMYK 0/0/0/0
RBG 255/255/255
WEB #FFFFFF
PANTONE 000 C

ČERVENÁ

CMYK 0/95/90/0
RBG 235/50/50
WEB #EB3232
PANTONE 1795 U

ŠEDÁ-TMAVÁ

CMYK 0/0/0/75
RBG 60/60/60
WEB #3C3C3C

PANTONE 426 U

ŠEDÁ-SVETLÁ

CMYK 0/0/0/30
RBG 190/190/190

WEB #BEBEBE
PANTONE 420 U

ČIERNA

CMYK 0/0/0/93
RBG 35/35/35
WEB #232323
PANTONE 19-4004

FAREBNOSŤ A TYPOGRAFIA FAREBNOSŤ A TYPOGRAFIA



)3



TLAČOVINY TLAČOVINY

26 27

VÝVOJ GRAFICKEJ ČASTI 
TLAČOVÍN

Prevedenie ideového konceptu do grafickej 
podoby si vyžadovalo spojenie niekoľkých 
techník, ktoré sú popísané v nasledujúcich 
bodoch.

A
Vymodelovanie a texturovanie 3D modelu 
smartphone-u.

B-C
Render 3D modelu pri vhodnom osvetlení 
a jeho následné retušovanie a umiestnenie 
na tlačový formát.

D
Nafotenie ženskej ruky vtlačenej do silono-
vej látky natiahnutej na ráme. Scéna bola 
osvetlená stolnou lampou.

E
Vyretušovanie ruky a jej umiestenie na vyren-
derovaný model smartphone-u a následné 
výtvarné spracovanie do konečnej podoby 
vizuálu.

A B C D E
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ZÁVISLOSŤ

Závislosť je prvá téma v rámci série troch 
vizuálov, ktoré sa aplikujú na nasledujúce 
tlačoviny. Hlavný grafický prvok vo vizuále 
je smartphone, ktorého sa zozadu dotýka 
ruka, ktorá sa v napätej polohe snaží z tohto 
kontaktu vymaniť. Vizuál takto zachytáva 
emóciu a správanie ľudí závislých na so-
ciálnych sieťach, ktorý sa od nich nedokážu 
„odlepiť“. Grafická stránka vizuálu je ďalej 
doplnená o červený štvorec s číslom, ktorý je 
využívaný ako notifikácia v rámci sociálnych 
sietí a jeden z hlavných pútačov pozornos-
ti, na ktorý reagujú ich používatelia a tým 
pádom aj cieľová skupina tejto kampane. 
Headline využíva opäť prvok zo samotných 
sociálnych sietí, konkrétne vetu, ktorá sa 
užívateľom zjavuje, keď ich profil začne niek-
to sledovať. Miesto názvu užívateľa, ktorý 
ich začal sledovať je nahradené za slovo 
závislosť (addiction), čo mení celý kontext 
vety. V konečnom znení môžeme headline 
chápať ako „závislosť vás začala sledovať“. 
Týmto sa vizuál snaží upozorniť jednotlivcov 
na to, že aj oni možno podľahli závislosti na 
sociálnych sieťach. Headline ďalej doplňuje 
menší text, ktorý upresňuje význam celého 
vizuálu: „Scrollovanie tvojej nástenky môže 
vytvárať rovnakú závislosť ako herné au-
tomaty alebo kokaín“. Tým, že text využíva 
prirovnanie umožňuje ľuďom, aby si vytvo-
rili reálnejšiu predstavu o závažnosti tohto 
problému. 

PLAGÁT CITYLIGHT
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BILLBOARD BIGBOARD

TLAČOVINY TLAČOVINY
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DEPRESIA

Depresia je druhá téma v rámci série troch 
vizuálov, ktoré sa aplikujú na nasledujúce 
tlačoviny. Smartphone je v tomto vizuále 
držaný zozadu rukami, čím z neho vytvára 
pomyselné mreže. Vizuál takto odkazuje na 
ľudí, ktorých sužujú depresie po tom, čo sa 
stali obeťami obťažovania alebo kyberšikany 
na sociálnych sieťach a ich spoločenský sta-
tus ostal uväznený „za display-om“. Grafická 
stránka vizuálu je ďalej doplnená o červený 
štvorec s číslom a headline-om, ktorých 
významy sú vysvetlené v časti závislosť. 
Headline môžeme pri tomto vizuále chápať 
ako „depresie vás začali sledovať“. Týmto 
sa vizuál snaží upozorniť jednotlivcov na to, 
že aj oni môžu byť obeťami depresií práve 
vďaka sociálnym sieťam. Headline ďalej 
doplňuje menší text, ktorý upresňuje význam 
celého vizuálu: „Obťažovanie a kyberšikana 
na sociálnych sieťach je jeden z častých 
dôvodov na vzrastajúcu depresiu medzi 
mladými.“

PLAGÁT CITYLIGHT
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BILLBOARD BIGBOARD

TLAČOVINY TLAČOVINY
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ÚZKOSŤ

Úzkosť je tretia téma v rámci série troch 
vizuálov, ktoré sa aplikujú na nasledujúce 
tlačoviny. V tomto vizuále sa zo smart-
phone-u snaží vyslobodiť ruka, ktorá je zužo-
vaná jeho rozmermi. Týmto vizuál zachytáva 
emóciu skľúčenosti a zároveň odkazuje na 
syndróm FOMO, ktorý sa prejavuje u uží-
vateľov sociálnych sietí. Jeho prejavy sú 
úzkosť a pocit menejcennosti pri prezeraní 
prikrášlených fotiek a profilov ľudí, kedy 
majú pocit, že ich život je menej zaujímavý. 
Grafická stránka vizuálu je ďalej doplnená 
o červený štvorec s číslom a headline-om, 
ktorých významy sú vysvetlené v časti závis-
losť. Headline môžeme pri tomto vizuále 
chápať ako „úzkosť vás začala sledovať“. 
Týmto sa vizuál snaží upozorniť jednotlivcov 
na to, že aj oni môžu byť obeťami úzkostí 
práve vďaka sociálnym sieťam. Headline 
ďalej doplňuje menší text, ktorý upresňuje 
význam celého vizuálu: „Skreslený pohľad na 
životy ostatných ľudí na sociálnej sieti pris-
pieva k úzkostiam a pocitu menejcennosti.“

PLAGÁT CITYLIGHT
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BILLBOARD BIGBOARD

TLAČOVINY TLAČOVINY
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POSTY NA SOCIÁLNE SIETE POSTY NA SOCIÁLNE SIETE

A B C

Aby mala kampaň čo najväčší dosah na 
cieľovú skupinu, disponuje vizuálmi ktoré 
by boli zdieľané formou platenej reklamy na 
samotných sociálnych sieťach. Po tom, čo 
na jednotlivé príspevky užívateľ narazí, sa 
vďaka kreatívnemu riešeniu stáva ich prst 
súčasťou samotného vizuálu, presnejšie 
akoby tú činnosť na danom vizuále sám 
vykonal. S krátkym sloganom „možno si 
jeden z nich“ sa kampaň snaží opäť poukázať 
na to, že závislosť a iné problémy spojené 
so sociálnymi sieťami majú rovnaké jadro 
vzniku ako napr. závislosť  na kokaíne alebo 
gambling.  

A
Prst užívateľa potiahol kokaínovú lajnu. Ten-
to vizuál je doplnený textom: „sociálne siete 
môžu vytvárať rovnakú závislosť ako kokaín“

B
Prst užívateľa stiahol páčku z hracieho au-
tomatu. Tento vizuál je doplnený textom: 
„sociálne siete môžu vytvárať rovnakú závis-
losť ako hracie automaty“

C
Prst užívateľa rozbil displej. Tento vizuál je 
doplnený textom: „sociálne siete vytvárajú 
depresie a úzkosti“
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DIZAJN WEB STRÁNKY DIZAJN WEB STRÁNKY

A

B

Web stránka kampane bola vytvorená ako 
záchytný bod celej kampane. Jej funkciou 
je sprostredkovanie obšírnejších informácií
o problémoch sociálnych sietí, ich štatis-
tické údaje vo forme animovanej infografiky 
a informácie o kampani samotnej. Zároveň 
propaguje svoju bezplatnú aplikáciu mirror.

A
Webstránka sa po načítaní spúšťa tlačid-
lom do polohy off, čím odkazuje na význam 
kampane. 

B
Informácie a filozofia kampane.

C-H
Výber problémov spojených so sociálnymi 
sieťami a ich popisy.

I-N
Štatistické údaje sociálnych sietí spraco-
vané v podobe animovanej infografiky.

O-P
Propagácia bezplatnej aplikácie mirror. Po 
prekliknutí na pravú stranu dostane užívateľ 
obšírnejšie údaje o jednotlivých funkciách 
aplikácie.

youtu.be/3jD3WNnIi48
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DIZAJN WEB STRÁNKY DIZAJN WEB STRÁNKY

EC

FD



50 51

DIZAJN WEB STRÁNKY DIZAJN WEB STRÁNKY

IG
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DIZAJN WEB STRÁNKY DIZAJN WEB STRÁNKY

K

L

M

N
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DIZAJN WEB STRÁNKY DIZAJN WEB STRÁNKY

PO
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DIZAJN MOBILNEJ APLIKÁCIE 
MIRROR
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DIZAJN MOBILNEJ APLIKÁCIE 
MIRROR

mirror

A B

youtu.be/C2Rd8lMgaeE

Aplikácia slúži ako jednoduchá pomôcka 
pre ľudí, ktorý chcú mať pod kontrolou svoj 
čas trávený na sociálnych sieťach. Nakoľko 
jej cieľom nie je navýšiť čas strávený na 
mobile, obsahuje len tie najpotrebnejšie 
údaje ku dennej ale aj minulej aktivite na 
sociálnych sieťach. Takto si môže každý 
jej používateľ nastaviť svoje individuálne 
zrkadlo, v preklade mirror.

A
Dizajn načítavania aplikácie.

B
Základná obrazovka po načítaní zobrazu-
je počet minút strávených na sociálnych 
sieťach v daný deň.

C
Vysunutím spodnej lišty si môže užívateľ 
nastaviť denný limit v minútach a prípadné 
upozornenie vo forme notifikácie. Tento den-
ný limit neskôr vytvára celú dĺžku kruhového 
grafu, ktorú zaplňuje červená časť označu-
júca dennú aktivitu, a svetlo-šedá časť 
priemernú spotrebu za posledných 7 dní.

E-F
Po prekliknutí na hornom navigačnom pa-
nely si môže užívateľ skontrolovať svoju ak-
tivitu v minulosti podľa zvoleného časového 
úseku. Po expandovaní jednotlivého údaju 
má užívateľ k dispozícii graf, ktorý tento 
údaj spracováva vo forme krivky.
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