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Anotace
Práce obsahuje popis kompletního postupu při tvorbě grafické identity tištěného média, v tomto
případě periodického zpravodaje, časopisového charakteru, vydávaného radnicí města Kralupy nad
Vltavou. Výběr technik a jejich uplatnění je podložen odbornou literaturou a uplatněn a vysvětlen
na praktické části práce.
Pro účely bakalářské práce bylo vytvořeno grafické zpracování klíčových prvků, které postihují
všechny typy útvarů, které se v tomto konkrétním časopise běžně objevují. Praktická část má
podobu definitivních listů, nikoliv však celého čísla, které vzhledem k periodicky se měnícím
obsahovým potřebám není možné zcela pevně utvořit.
Součástí praktické části byla i eliminace všech externích grafický prvků, které původní design
obsahoval a jejich nahrazení novou podobou, která je poplatná duchu celého listu. Cílem je
maximální sjednocení a osvěžení vizuální podoby Kralupského zpravodaje tak, aby odpovídal
místu, času a způsobu použití.

Annotation
Thesis includes complete description of techniques used in process of making graphic identity of
printed media, in this case a periodic newsletter, which has a character of magazine, released by
town hall of Kralupy nad Vltavou. Choice of techniques and application is backed up by
proffesional literature and applied and described on practical part of the thesis.
For the purpose of bachelor thesis was made graphical fabrication of key elements, which includes
all types of text formations, which ussualy appears in this particular magazine.
Practical part has a form of finished sheets, but not whole issue, which is not possible to make
completely firm, due to changing content needs.
Purpose of the practical part is also elimination of external graphics, which original design included
and their replacement with new form which is due to new graphic look of the newsletter.
The goal is maximal unification and refresh of visual look of magazine to match the place, time and
its purpose.
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Úvod
Za téma své bakalářské práce jsem pojal přepracování grafické podoby Kralupského zpravodaje.
K tomuto listu chovám specifický vztah. Jakožto rodilého Kralupana mě provázel celý dosavadní
život, sám jsem se v něm několikrát objevil. Ať už na fotkách z dětských besídek či později, na
fotografiích z různých sportovních akcí.
Za ty roky co jsem zpravodaj četl se jeho grafická podoba vůbec nezměnila. Dnes se tedy nachází
ve stavu naprosto neaktuálním. Pro starší generace patrně zažitý, leč pro generace mladší zřejmě
nevábný vzhled, spolu s monotónním tematickým zaměřením, dělají z Kralupského zpravodaje
médium, které naprosto nereflektuje svůj původní účel. Tím je sloužit všem obyvatelům Kralup nad
Vltavou a přilehlého okolí, jak službou informativní, tak i zábavnou.
Skladbu obsahu a tematická zaměření bohužel ovlivnit nemohu, stejně tak i prostorovou či finanční
dotaci listu. Co však mohu učinit a akademická půda Institutu Komunikačních studií a žurnalistiky
mi k tomu svou všestranností dává potřebný prostor a erudici je nové, aktuální a zcela adekvátní
grafické zpracování.

1.

Odborný základ

Již od doby prvních psaných textů a prvních tištěných médií, hrála grafická úprava rukopisu či
tiskoviny významnou úlohu. Rozložení stránky, typografie, práce s obrazy a fotografiemi spolu
dohromady utváří první dojem, který si čtenář z tiskoviny odnáší. Dříve než se začte do samotného
textu si tak recipient může udělat jasnou představu o jeho určení, kvalitě či aktuálnosti. Na první
pohled rozezná přibližnou dataci a určení tiskoviny i naprostý laik právě podle toho, nakolik se
užité postupy liší od technik, které jsou mu známé a zažité.
Je proto jasné, že časopis tvořený pro publikum dvacátého prvního století, nebudeme zbytečně
šperkovat malebnými písmy, jednak proto, že by dnes kurent, či švabach už málokdo přečetl, dále
pak také proto, že by obtížnost čtení takového textu naprosto popírala účelnost tiskoviny. Rozhodně
také text nezatěžujeme margináliemi po stranách, nebo poznámkami pod čarou, z hlediska
textového útvaru nepatřičnými a z hlediska dobového zasazení média nesmyslnými.[1]
Pro grafickou úpravu tiskovin, je dnes důležitá především snadná orientace, dobrá čitelnost a
atraktivita, která obsahu otevře dveře k jeho konzumentovi.
Je proto třeba sledovat trendy vizuální komunikace, na jejichž přítomnost jsou čtenáři zvyklí a
dovedou je identifikovat. Je nutné dbát na vhodnou volbu písma, tak aby bylo dobře čitelné pro
všechny případné čtenáře, a zároveň aby odpovídalo dobovým potřebám.
Grafický design tiskovin je komplexní disciplína, která v sobě spojuje technické a řemeslné
dovednosti spolu s estetickým náhledem a jistým marketingovým kalkulem. Cílem je vytvořit
médium, které bude reflektovat potřeby čtenáře, zároveň bude schopno předat informace a splnit
účel, za kterým je vytvářeno a v neposlední řadě přivodit recipientovi zážitek natolik příjemný, že
jej bude motivovat k opětovnému čtení.
Důležitým faktorem je také rozpočet. Je třeba zvolit takový formát a materiál, který bude
v kombinaci s užitým designem v souladu a zároveň bude splňovat rozpočtová kritéria.
Pokud se podaří všechny tyto atributy dostatečně naplnit a skombinovat tak, aby spolu tvořili
kompaktní celek, který nebude, lidově řečeno „bít do očí“, ale zároveň bude natolik výrazný, že
dokáže čtenáři utkvět v paměti, pak je práce grafického designéra odvedena správně.

1.1 Techniky
Obecně vzato, existuje mnoho způsobů jak zhotovit vizuální podobu tiskoviny. Samozřejmě lze
pracovat pouze s manuálními nástroji, listy komponovat pomocí fotosazby a výtisky množit na

cyklostylu či ručním lisem. Vzhledem k současným možnostem se však tyto postupy, které byly
ještě před třiceti lety celkem běžné, dnes jeví jako archaické a pravděpodobně by s výjimkou muzeí
nebylo možno objevit funkční stroje pro jejich aplikování.
Z důvodů ekonomických, časových a povšechně praktických se dnes uchylujeme k digitální tvorbě
grafického designu. Na trhu existuje mnoho profesionálních i pro laiky určených počítačových
programů, které jsou přímo k tomuto účelu specializovány. Jejich ceny a schopnosti tvoří širokou
škálu. Je možné pracovat s programy, které mají otevřenou licenci a jsou zcela zdarma, nebo se
uchýlit k pronájmu profesionálního software, jehož cena se může vyšplhat až k tisícovkám korun
ročně.[2]
Z nepřeberného množství vývojářů se v oblasti DTP technologií nejlépe etablovala firma Adobe,
která se stala hegemonem na trhu profesionálního software a jistým způsobem určuje další směr
technologického vývoje. V současné době se lze také ještě setkat s programem QuarkXPress[3],
který je sice mnohem méně rozšířený než software od Adobe, ale stále existuje mnoho profesionálů,
kteří jej používají. Z programů s volnou licencí je velmi populární například Scribus[4].
Pro vyhotovení nové grafické podoby tiskoviny je třeba sledovat přesný řemeslný postup. Podle
Bohuslava Blažeje, jednoho z předních českých typografů, je dobré začít přípravu nové grafické
podoby skicami a ručně kreslenými návrhy, kde si autor rozmyslí přibližné rozvržení stran a písma.
„Pri skicování je správnejší, aby jedna myšlenka byla rozvíjena do dalších možností, než aby další
nácrtky byly zcela odlišné. Naznacujeme na nich vetšinou pouze schematicky clenení a umístení
textu, použití pestré barvy, umístení obrázku v obrysech na formátech, které jsou vždy v urcitém
geometrickém pomeru k výslednému rozmeru. Dospejeme-li v nácrtcích k žádoucímu výsledku,
provádíme návrh v podobe, která se co nejvíce približuje konecnému výrobku a charakterizuje
jej.“[5]
Před komponováním jednotlivých grafických prvků, je třeba zvolit formát tiskoviny. Faktory při
volbě formátu bývají převážně ekonomické. Je třeba rozmyslet, jakou velikost stránky zvolit, aby
vzniklo co nejméně zbytkového papíru, který se nezanedbatelně projeví na nákladech. „Formáty
periodických tiskovin (novin a casopisu) vycházejí ze zpusobu tisku na archových nebo na
rotacních strojích. Podle výrobní technologie pro knihtiskové, ofsetové a hlubotiskové rotacní
stroje a podle jim odpovídajících šírek kotoucu papíru existují ruzné formáty, které vycházejí z
možností príslušné tiskárny.“[6] Při návrhu časopisu nejčastěji volíme známé formáty A3, A4 nebo
A5[7]. Lze také použít formáty B4 nebo B5[8].
Dalším krokem při přípravě nové grafické podoby je výběr písma a jeho řezu. Grafický designér je

zvyklý standardně využívat širokou paletu písem, které obvykle nabízejí více řezů. Je vcelku
intuitivním pravidlem, že výraznější písma používáme pro textové útvary vyšší priority, jako jsou
například hlavička, nadpis, název rubriky. Naopak pro texty, které jsou delší a vyžadují soustředěné
čtení, je lepší volit méně výrazný, zato dobře čitelný font.
U periodicky vycházejících tiskovin, jako jsou noviny a časopisy, je nutné volbu písma dobře
zvážit, neboť je vybráno „jednou pro vždy“. U časopisů lze využívat jeden, maximálně dva typy
textového písma[9]. „Volbu písma ovlivňuje predevším jeho dokonalá citelnost, i pri sazbe menších
stupňu, které se prevážne používají v casopisech clenených na vícesloupcovou úpravu.“[10] Stejně,
jako typ a řez písma je důležitá i jeho barva. Je pochopitelné, že nejběžněji používanou barvou
v typografii je černá. Pestré barvy používáme pro zvýraznění textových útvarů vyšší důležitosti,
jako jsou nadpisy, hlavička, rubriky apod. „Proporcní vztahy mezi cernou a pestrou barvou nesmejí
být nahodilé. Pokud je pestrá barva použita k zduraznení jednoho prvku, pusobí nejvýrazneji. Muže
být i v prevaze nad cernou barvou (nejcasteji v propagacních a obalových tiskovinách), ale nikdy
by nemela být v optické rovnováze.“[11]
Co se týká objemu práce, nejvíce ho pojme typografická úprava textu. Typografie zná mnoho
způsobů, jak zarovnat text, přičemž v časopiseckém formátu bývají nejčastěji užívány tyto dva
základní : „do bloku“ a „na praporek“.[12] Uspořádání textu ovlivňuje mnohé a je třeba při jeho
vytváření respektovat jisté zásady, které zabrání případnému zdevastování jak estetického, tak i
informačního sdělení. Je třeba: „Citlive respektovat logickou souvislost textu a gramatická
pravidla. Snažit se o esteticky nejdokonaleji pusobící sestavu, jejímž základním požadavkem je, aby
optické težište bylo nad geometrickým stredem. V praxi to znamená, že trojrádková sestava vždy
vyzní lépe, je-li tretí rádka kratší než rádka první, at už prostrední je nejdelší nebo nejkratší. Pokud
není možné clenit text uvedeným zpusobem. volit sestavu, která bude racionálne správná a opticky
únosná.“[13]

2.

Nedostatky původního zpracování

Na úvod je třeba říci, že původní grafické zpracování Kralupského zpravodaje[14] zcela jistě jeví
znaky toho, že se jím zabýval profesionální grafik. Nelze jej srovnávat s amatérskými věstníky,
které se stále ještě někde vydávají a které spíše než znaky profesionálního přístupu jeví nedostatek
inkoustu v tiskárně na sekretariátu obce.
I přes tuto skutečnost se však ve zpravodaji dá objevit vícero chyb. V typografii samotné najdeme
občas nějaké vdovy či sirotky[15].
Nejzávažnější je vizuální dojem. Časopis postupně v titulcích obsahuje snad všechny myslitelné
barvy, navíc jsou titulky rozsekané do různých řezů písem, někdy logicky, jindy nahodile. Dále je
časopis prostoupen obrovskou přemírou externích grafik, které se v konečném součtu dotahují na
objem původní grafiky. Tato neucelenost, barevná rozmařilost a chaotičnost nakonec působí velmi
nepřehledně.
Po pročtení samotného obsahu zpravodaje se k nepřehlednosti přidá také skutečnost, že sdělení
stejného typu např. otevírací doba městských institucí, akce jimi pořádané, se prolínají celým
časopisem a nabourávají tak jeho obsahovou strukturu.
Pominu-li faktory, které nemůžu změnit, jsou toto nedostatky, kterým se budu v praktické části
věnovat.

3.

Prvotní úvaha

Pro potřeby praktické ukázky byly převzaty texty ze stávajícího zpravodaje, aby se dalo nejlépe
simulovat jeho výslednou podobu. I přes snahu zachovat původní podobu a rozsah textů, bylo místy
přistoupeno k úpravám, ostatně jako je tomu u tištěných médií běžnou praxí.
Na začátku tvorby každého nového designu je potřeba rozmyslet do jemných detailů, jak bude
výsledný produkt vypadat. Je třeba brát v úvahu jak ekonomickou, tak i technickou stránku práce.
Následně během tvorby grafického rozvržení je už velmi obtížné měnit například velikost stránky.
[16]
V přípravě nové podoby Kralupského zpravodaje budu vycházet z jeho současné podoby. Jelikož
mi není znám rozpočet čísla je těžké kalkulovat s jinými možnostmi, třebaže by mi přišly vhodnější.
Doposud je zpravodaj tisknut na lesklý křídový papír, s nízkou gramáží a je vázán vazbou V1[17].
V současné době se od lesklého papíru ustupuje a do popředí se dostávají papíry matné, bez výrazné
povrchové úpravy. Takový papír působí „přírodnějším“ dojmem a je považován za ekologicky
šetrnější. Je pak už jen otázkou osobního vkusu každého čtenáře, jaký papír je mu milejší.
Pokud bych si mohl vybrat papír, na jaký se bude časopis tisknout, zvolil bych matný papír
s minimální povrchovou úpravou a vyšší než minimální gramáží. Takto svázaný papír působí
robustněji a solidněji, než tenký a šustivý křídový papír.
Výběr způsobu vazby je pak otázkou rozsahu časopisu a zvolené gramáže papíru. Na rozsah vyšší
než padesát stran u matného papíru vyšší gramáže by už pravděpodobně byla potřeba lepená vazba
V2. Na stejný rozsah při použití základní gramáže lesklého křídového papíru stále stačí vazba V1.
Dosavadní formát Zpravodaje je A4. Osobně bych také volil tento formát a to zejména proto, že je
ekonomicky nejvýhodnější. Mimo jiné je každému čtenáři dobře znám a všechny úložné prostory,
kusy nábytku, zavazadla apod. jsou na něj připravena, čili jeho použití se jeví jako nejpraktičtější
volba.
Dále je možno přistoupit k volbě členění strany. Členění na tři sloupce, což je formát spíše
novinový, čemuž také odpovídá charakter většiny textů, bude ideální. Názvy rubrik se nacházejí
v záhlaví a titulky vždy nad optickým středem strany.[18]

Během tvorby nové grafické podoby bylo potřeba počítat s méně očividnými, zato ale velmi
důležitými nástrahami, které práce s tiskovinami skýtá. Ačkoliv bylo původním záměrem ponechat
časopis zcela minimalistický, což je kromě vizuální čistoty dobré i z finančního hlediska, bylo nutné
zavést takové grafické prvky aby se podařilo zabránit častým chybám, které tvorbu grafické podoby
stránky provází.
Nejvýraznějším takovým prvkem jsou modré útvary obdélníkového tvaru, které se v symetrickém
vzorci objevují napříč časopisem. Svým pravidelným přelíváním pomáhají strukturovat obsah
časopisu a lépe od sebe odlišit různé texty, pakliže se jich na jedné straně objevuje víc.
Krom toho slouží jako pozadí pro obrázky a fotografie, kterých je v Kralupském zpravodaji mnoho
a zabraňují jejich splývání s pozadím.[19] Zmíněné útvary také pomáhají ohraničit pravidelné
prvky[20] od jedinečných textů. Dále je možné je užívat ke kontrastování písma a získat tak další
možnost prioritizace textových útvarů oproti používání pouhých řezů.

3.1 Písmo
Při řešení nové grafické úpravy Kralupského zpravodaje jsem vycházel jak z odborných příruček a
oborových publikací, tak i z aktuálních trendů, které doposud nestačily odborné publikace
postihnout. Nejdůležitější pro mě byl výběr písma, které by mělo dát celé grafické úpravě novou
tvář. Rozhodl jsem se pro Sharp Grotesk[21], bezserifové písmo, které je dostupné s českou
diakritikou a nabízí velké množství řezů, které umožňují mnohovrstevnaté optické členění textu.
Sharp Grotesk je písmo dostatečně výrazné na to, aby udělalo nezapomenutelný dojem a zároveň
natolik čitelné, aby dokázalo udržet pozornost čtenáře u soustředěného čtení. Díky množství řezů,
které nabízí, jsem se rozhodl jej ve více variantách použít pro celou úpravu časopisu. Textové
útvary jsem typově rozdělil podle důležitosti a následně jim přiřadil písmo a barvu.
Výrazné texty – hlavička, název rubriky, nadpis a perex, či mezititulky, jsem vyvedl v modré barvě,
která spolu bílou tvoří barvy města Kralupy nad Vltavou. Zbytek běžného textu je černou barvou.
Výjimky tvoří texty, které se nacházejí na modrém podkladu, který, jak už bylo zmíněno, umožňuje
další členění textu a zvyšuje přehlednost na stránce. Takové texty jsou pak k barvě podkladu
kontrastní, bílou barvou.

3.2 Inzerce
Nedílnou součástí většiny periodik je také inzerce, která pomáhá pokrýt náklady na tvorbu
tiskoviny. Jinak tomu není ani u Kralupského zpravodaje, který má pro inzerci vyčleněny poslední
strany čísla a vnitřní strany obálky. S touto prostorovou dotací počítám i ve svém redesignu. Je
pravidlem, že inzerent dodává svou reklamu ve vlastním grafickém zpracování. Tento tržní trend
nelze než respektovat. Pro potřeby grafické části práce používám reklamní bannery, které se
objevily v dubnovém čísle z roku 2017.[22]

3.3 Chyby
Během samotné sazby autorských textů do grafické šablony se může vyskytnout mnoho chyb. Je
prací DTP operátora aby takové chyby odhalil a eliminoval. Současná úroveň sazečského software
je natolik vysoká, že lze pomocí přednastavených scriptů[23] většinu chyb odstranit.
Při sazbě textu se lze dopustit mnoha chyb. Ty nejčastější se souhrnně nazývají parchanty. Tento,
ačkoliv nezvykle působící název je ustálenou součástí odborného úzu. Stejně jako názvy typů
jednotlivých parchantů tzv. Vdovy a Sirotci. Sirotkem se nazývá ponechání posledního řádku textu
na začátku textového bloku. Vdova je naopak pojmenování pro případ kdy textový blok končí
prvním řádkem textu. Ze stejného ranku je i případ, kdy titulek textu či kapitoly vyjde na konec
stránky. Tento případ je ale spíš ojedinělý, neboť i na laika působí opticky nepříjemně na první
pohled.
Řešení těchto chyb závisí především na postřehu sazeče, moderní software nám však nabízí i další
možnosti, jak se vyvarovat i méně zjevných nedostatků. Důležitým pravidlem české sazby je
například i to, aby se nevyskytovaly jednoznakové předložky a spojky na koncích řádků. Při větším
objemu textu se takový problém může vyskytnout ve vysoké míře a je velmi pracné jej ručně řešit.
Proto v Adobe InDesign existuje funkce tzv. GREP, která je schopna tyto nedostatky v textu najít a
mezery před takovýmito znaky nahradit nedělitelnou mezerou. Pro použití této funkce je nutné do
GREPu zadat následující, do pole hledat : „(\<[szkvaiouSZKVAIOU])[ ]“ a do pole nahradit
„$1~S“. Poté zadáme „nahradit vše“.
Se zbytkem chyb to ale tak jednoduché není, nezbývá než být pozorný a pečlivý.

3.4 Obálka
Nedílnou součástí každé tiskoviny je obálka. Bývá zvykem, že se u periodicky vycházejících médií
v čase mění. Pro potřeby praktické části jsem zhotovil obálku, která je svým způsobem nadčasová.
Obsahuje vektorové kresby funkcionalistického mostu, který je dominantou města a městského
znaku, který je na modrém pozadí, jež má být evokací řeky, která město protíná. Součástí obálky je
i základní nástin obsahu čísla a datace.

Závěr
V praktické části se mi podařilo dosáhnout všech vytčených cílů nastíněných v tezi bakalářské práce
a v teoretické části. Kralupský zpravodaj je po úpravě uspořádaný, dobře čitelný a obsahově
přehlednější. Obrazový doprovod textů je dobře rozeznatelný od zbytku stránky a opakující se
grafická struktura spolu s typografickými prvky nad rámec textu dávají časopisu tvář. Během sazby
textů jsem se snažil vyvarovat všech typografických chyb, tak aby výsledek nepůsobil rušivě.
Osobní poznatek z práce na redesignu je ten, že grafický design a sazba není jen na pohled krásné
řemeslo, ale také mravenčí práce, při které se ocení především smysl pro detail a puntičkářství ve
všech směrech. Benefitem této snahy je pak možnost dávat textu novou tvář a připoutat k němu
čtenáře.

Summary
In practical part of thesis I have succesfully accomplished all objectives I have set in theoretical
part. Kralupy newsletter is now well ordered, readable and has clearer content. Picture
accompaniment of texts is now well distinguishable from the rest of the page and repetitive
graphical structure along with typographic elements beyond the text, give the magazine face.
During the phase of placing texts I have tried to avoid all typohraphical errors, so that does not
disturb.
The personal knowledge of working on a redesign, is that graphic design and typesetting is not only
a beautiful craft, but also a donkey work, in which a sense of detail and meticulousness in all
directions are appreciated. The benefit of this effort is then the ability to give the text a new face
and attach readers to it.
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