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Anotace
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a principy vizuálního působení na čtenáře, především dětského. Dvě kapitoly obsahují 

základní shrnutí vývoje časopisu ABC a popisují technologický vývoj zpracování grafické 

podoby tohoto časopisu.

Poslední část postupně popisuje jednotlivé prvky grafické podoby periodik a sleduje 

změny těchto prvků v daném období v případě časopisu ABC. Zaměřuje se na písmo, 

barvu, obraz a doplňkové prvky.
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1 ÚVOD

Život v současné společnosti si už jen těžko dovedeme představit bez médií. Ovlivňují řadu 

oblastí  našeho života,  podílejí  se na globalizaci.  Na druhou stranu stejnou měrou, jako 

média působí na současný životní styl, jsou jím sama determinována. A to nejen jejich 

obsah,  který  se  řídí  aktuálními  problémy a  tématy společnosti,  ale  zároveň také jejich 

forma.

Často v lidské komunikaci nejde ani tak o to, co sdělujeme, ale jak to sdělujeme. 

V případě  tištěných  médií  je  součástí  toho  „jak“  i  jejich  grafická  úprava.  Tu můžeme 

přirovnat  k  neverbální  složce  komunikace  interpersonální.  Domnívám  se,  že  způsoby, 

kterými může forma informace působit na pozornost příjemce a jakou hraje roli při výběru 

toho média, kterému je čtenář ochoten věnovat svůj čas, ještě nejsou zcela zmapovány. 

V první části této práce jsem se proto snažila shromáždit poznatky o tom, jaký význam 

a funkce má grafická úprava tisku obecně a jaký specificky u dětského čtenáře.

Časopis ABC1 je jedním z nejdéle vycházejících dětských časopisů u nás, v roce 

2007 oslavil pět desítek let své existence. Tato práce se zaměří pouze na jistý úsek jeho 

vycházení,  a  to  od roku 1989.  Domnívám se totiž,  že  právě od sametové revoluce do 

současnosti prodělal největší  změnu nejen obsah časopisu,  ale i  jeho vzhled. Rok 1989 

totiž  vedle oblasti  společenské,  nebo spíše  v  rámci její  změny,  znamenal  přelom i  pro 

oblast médií. Tržní prostředí vytvořilo nové podmínky, řada periodik proto zanikla, ještě 

mnohem  více  titulů  však  od  počátku  90.  let  vzniklo.  Mezi  ty,  jejichž  existence  byla 

ohrožena,  patřilo  i  ABC.  Přesto  se  na  trhu  udrželo  i  přes  náhle  vzniklou  konkurenci 

a dodnes si zachovává zájem čtenářů. Předpokládám, že nemalý podíl úspěchu ABC mělo 

vedle samozřejmých změn v obsahu i pružné přizpůsobování grafiky časopisu aktuálním 

trendům, což právě v případě cílové skupiny časopisu ABC, tedy dětí  a mládeže, ještě 

1 Celý původní název byl ABC mladých techniků a přírodovědců, který se v r. ? změnil na ABC, časopis 
generace XXI. století. Čtenáři si jej přejmenovali na „abíčko“ či „abécéčko“. V textu bude pro 
zjednodušení psáno pouze ABC
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nabývá  na  významu  oproti  jiným  skupinám  čtenářů.  Proč  tomu  tak  je,  je  popsáno 

v teoretické části této práce. 

Na první pohled je jasné, že ABC z konce osmdesátých let se tomu z roku 2006 

podobá jen vzdáleně. Dá se předpokládat, že dnešní děti a mládež by pravděpodobně příliš 

nezaujalo. A to nejen proto, že místo o novinkách na trhu mobilních telefonů by se dočetly 

o  tom,  jak  se  těží  uhlí.  Informuje-li  totiž  nějaká  tiskovina  o  moderních  technologiích 

a jejich nejnovějším designu, jen těžko může právě tomuto stylu neodpovídat.  Proto se 

domnívám, že při přihlédnutí k vysokému tempu životního stylu a zároveň i jeho změn, je 

období posledních sedmnácti let jedním z nejzajímavějších, které můžeme ve vývoji tohoto 

periodika sledovat. Je možné, dá se říci i pravděpodobné, že tato poslední třetina doby jeho 

existence  přinesla  v  oblasti  grafického  zpracování  nejen  tohoto  časopisu,  ale  periodik 

obecně, daleko rozsáhlejší odlišnosti než dvě třetiny předcházející.

Pro srovnání s tím, jakými proměnami ABC prošlo v 90. letech a na počátku třetího 

tisíciletí, je do práce zahrnut i rok 1989. Jedním z cílů bude zjistit, zda větší změnu přinesl 

časopisu ABC přelom osmdesátých a devadesátých let, nebo až pozdější roky. V druhé 

části  práce popíši  jednotlivé  složky grafické podoby časopisu a  jejich  podobu a vývoj 

v časopise ABC a pokusím se zhodnotit účelnost těchto změn. Nepůjde o detailní popis 

konkrétních posunů, spíše pokus o vysledování a zobecnění určitých tendencí, které budu 

dokládat na jednotlivých příkladech.
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2 VÝZNAM GRAFICKÉ ÚPRAVY PERIODIK

O filmové hudbě se říká, že pokud je dobrá, divák ji ani nevnímá. Protože ladí-li s tím, co 

se zrovna na plátně odehrává, a vhodně podtrhuje význam zobrazovaného i řečeného, je 

pouze  jakýmsi  pozadím,  které  dokresluje  atmosféru.  Není  hlavním  významotvorným 

prvkem, na který bychom vědomě soustřeďovali pozornost. Přesto ji vnímáme, ač většinu 

času pouze podvědomě. Obvykle ji divák zaznamená až tehdy, když na něj působí rušivě, 

neodpovídá obsahu toho, co vidí či jiným způsobem koliduje s ostatními aspekty filmu. 

S dobrou grafickou úpravou periodika je to v podstatě podobné. Pokud je kvalitně 

zpracovaná,  tedy  pomáhá  nám  pohodlně  se  orientovat  v  textu  a  číst  bez  zbytečného 

zvyšování námahy, často jí příliš zájmu nevěnujeme. Ovšem pokud se nemůžeme v textu 

vyznat,  naši  pozornost  narušují  nadbytečné  grafické  prvky a  čteme  pouze  s  obtížným 

soustředěním veškeré pozornosti, zjistíme, že něco není úplně v pořádku. „Předpokladem 

snadné četby je dobrá vizuální srozumitelnost: čtenář by se neměl vracet k již přečtenému,  

aby si ověřil, že četl správně. Typografie, jež má formu, kterou čtenář zná, má okamžitý  

účinek, zatímco typografie nezvyklá a neprůhledná je vždy problematická.“2

2.1 Vztah obsahu a formy

Někdy  nevíme,  co  přesně  způsobuje  negativní  vjem,  a  pouze  nevědomky pociťujeme 

problém, zapříčiněný tím, že forma a obsah spolu nejsou v jednotě. Může se stát, že tento 

rozpor či nedostatek je pouze v jediné rovině funkčnosti grafické úpravy3. I to však brání 

komunikaci periodika a příjemce. Časopis může mít jakkoli zajímavý a kvalitní obsah, ale 

pokud  nebude  stejně   dobře  zpracovaná  i  jeho  forma,  tedy  grafická  stránka,  čtenáře 

nepřitáhne.  „Myšlenka získává na „váze“, jestliže pro realizaci jejího obsahu a významu 

zvolíme takové grafické prostředky,  které jsou schopny vyvolat u příjemce odpovídající  

2 DUSONG, Jean Luc; SIEGWARTOVÁ, Fabienne. Typografie: od olova k počítačům. Praha: Svojtka a 
Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4, s. 138

3 Funkce grafické úpravy jsou popsány v další kapitole
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rozumovou a citovou reakci.“4 Není-li v pořádku forma, nepomáhá-li pochopení obsahu, 

nezdůrazní-li to, co zdůrazněno být má, pak neplní svoji funkci. Vhodná forma u tištěného 

sdělení  nahrazuje  neverbální  prvky  běžné  interpersonální  komunikace a  pomáhá  tak 

kontaktu mezi  sdělujícím a příjemcem. Navíc vzhledem k tomu,  že zde neexistuje  (na 

rozdíl od zmíněné interpersonální komunikace) zpětná vazba5, musí být všechny podmínky 

přizpůsobeny tak, aby komunikace probíhala s co nejmenším možným počtem ruchů. 

Na  druhou  stranu  nelze  samozřejmě  říci,  že  bezvadná  grafická  úprava  nahradí 

špatný,  chudý  obsah.  Obojí  má  být  ve  vzájemném  souladu  a  kooperovat  při  snaze 

o přitažení  a  udržení  čtenářovy  pozornosti.  Grafická  podoba  navíc  vychází  z  obsahu 

a podřizuje se mu, nikoli naopak. Proto také jakékoli její změny vycházejí z potřeb obsahu. 

Není  možné,  aby  byl  samoúčelně  vytvořen  určitý  prvek  a  teprve  posléze  mu  byla 

přiřazována funkce.  

4 BARTÁK, Jan ; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981, s. 6
5 Určitá zpětná vazba zde samozřejmě existuje, například ve formě marketingových průzkumů, není ovšem 

okamžitá a nelze tedy na ni ihned reagovat
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2.2 Význam grafické podoby u časopisů pro děti a mládež

Často můžeme v současné době slyšet nebo se dočíst, že děti a mládež nečtou. Je to však 

pravda? Jak bylo zjištěno v celostátním výzkumu v roce 20036, situace není zcela kritická. 

Časopisy a noviny čte 80 % dětí. Přesto, jak je vidět v tab. č. 2, co se týče oblíbenosti 

médií, následují periodika až za televizí a počítačem. Proč tomu tak je? Televizi děti často 

sledují již od poměrně raného věku. Textová média se přidávají až ve školním věku, kdy se 

dítě naučí číst natolik, že dokáže knihu či časopis vnímat jako zdroj zábavy či informací. 

Hlavní  příčina  však  tkví  ve  způsobu,  kterým je  příjemci   informace  podávána. 

Verbální a vizuální forma informace kladou v průběhu svého zpracování každá jiné nároky 

na zapojení kognitivních procesů. Televize je především vizuálním médiem, „… přestože  

zde zpravidla existuje i verbální, resp. zvukový doprovod vizuálně prezentovaného dění. … 

Tento způsob prezentace příběhu je velmi pohodlný, zrakové vnímání většině dětí nedělá  

potíže a nad verbálním obsahem nemusí, pokud se jim nechce, přemýšlet (dokonce ho ani  

nemusí vnímat).“7 Navíc se vizuálně prezentovaná informace více blíží realitě a může tak 

být  vnímána.  Tato  podoba  se  mnohem  více  odpovídá  tomu,  jak  člověk  informace 

zpracovává a ukládá. Televize také umožňuje pouze pasivní přijímání informací. 

Zcela jinak je tomu v případě textu: „Čtení je proces, který závisí na souhře většího  

počtu  dílčích  činností,  je  to  jednoznačně  aktivní  způsob  přijímaní  určité  informace  …  

Zpracování takto získaných informací závisí na funkci levé mozkové hemisféry, protože jde  

o jednoznačně verbální  aktivitu.“8 Proto je  četba (ať už knihy nebo časopisu)  pro dítě 

namáhavější, vyžaduje širší zapojení jeho schopností a cílené pozornosti. Grafické prvky 

a celková grafická podoba časopisu mohou vyvážit převažující  verbálnost tohoto média 

a nabídnout dítěti to, co mu vyhovuje více. A to je vizuálnost. Vizuální vnímání je u dětí 

školního věku preferovaným typem a záleží jim na jeho kvalitě. Proto kladou takový důraz 

6 Viz Příloha 1
7 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-803-4, str. 209
8 Tamtéž
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na design věcí, kterými se obklopují a se kterými přicházejí do styku, ať už je to oblečení, 

sportovní vybavení či komunikační technika. 

2.2.1 Pozornost dětského čtenáře 

Jiným problémem, se kterým se časopis musí vypořádat, je nestálost pozornosti9 mladého 

čtenáře a nemožnost jejího udržení po delší dobu. I kvůli tomu se jeví výše uvedené obecné 

nároky  na  grafickou  úpravu  ještě  důležitějšími.  V  současné  době  roste  počet  dětí  se 

specifickými poruchami učení, se kterými souvisí i poruchy pozornosti. Tyto děti nejsou 

schopny zachytit význam příliš dlouhého textu. Rozdělení textu do kratších oddílů, jejich 

optické zkrácení za pomoci grafických prostředků a větší počet obrázků. To vše pomáhá 

skutečně vnímat  obsah čteného a  umožňuje zapamatovat  si  přečtené informace.  Tvůrci 

časopisu ABC jsou si toho vědomi, a proto v průběhu sledovaného období zřetelně ubylo 

textu ve prospěch grafiky.

2.2.2 Časopis ABC a životní styl dětí

Dalším faktorem,  který  ovlivňuje  grafickou  úpravu  ABC  je  fakt,  že  se  přímo zabývá 

dětským životním stylem a vším, co s ním souvisí.  A ten se za poslední dvě desetiletí 

v určitých aspektech velmi změnil.  Možnosti zábavy, které dětem současný svět nabízí, 

jsou širší. Ať už jde o internet, mobilní telefony, ale i řadu nových sportů. Volný čas se 

fragmentizuje,  pro  děti  je  typické  častější  střídání  činností.  Snižuje  se  touha  po 

sebevzdělávání, naopak v souvislosti s konzumním životním stylem jde řadě lidí pouze 

o to, jak naplnit svůj čas co největším množstvím požitků, které by jim poskytovaly nové 

podněty a zaháněly zdánlivou nudu života.  I od médií  chceme nejenom informace, ale 

zároveň i zábavu, a u dětí to platí především. 

Ovšem  nejenom  dnešní  děti,  zvyklé  na  televizi  a  internet,  kladou  na  vzhled 

9 O pozornosti více v podkapitole 2.3 Funkce grafické úpravy
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časopisu velký důraz. Ve svých počátcích měl časopis ABC úspěch možná právě i díky své 

grafické úpravě.  „V té době  (konec 50. let, pozn. autora) vycházely pro děti ve věkové 

skupině 10 až 15 let jen dva časopisy, týdeník Pionýrské noviny – opravdu měly novinový  

formát i tisk, a hlubotiskový měsíčník Pionýr. Oby byly „neplnobarevné“, což přeloženo  

znamená jen dvě barvy – černou a „pestrou“. Zatímco ABC mělo polovinu ze svých třiceti  

dvou stránek čtyřbarevných a ostatní dvoubarevné. … Snad bych se měl zmínit, proč si  

myslím,  že  ABC mělo tak úspěšný nástup.  Podle mého to byl  pestrý  obsah …, ale šlo  

i o podobu ABC, grafickou úpravu, barevnost, textové a vůbec celkové podání.“10 Pro děti 

už tehdy bylo podstatné, jakou formou jsou jim informace podávány. A ačkoli tenkrát se 

svou grafickou podobou  ABC uspělo, i ta se musela dále vyvíjet, jinak by časopis neměl 

v současné situaci na trhu šanci. Dnes, na rozdíl prvních let vydávání ABC, kdy bylo pro 

děti jedním z mála dostupných časopisů, je na trhu periodik pro děti a mládež velký výběr. 

10 TOMAN, Vlastislav. Můj život s ABC – ábíčkem. Praha: Ostrov, 2005. ISBN 80-86289-38-9, str. 11-12

13



2.3 Funkce grafické úpravy

2.3.1 Orientační a systematizující funkce

V současné době roste objem lidmi vytvořených informací nejrychleji  za celou historii 

lidstva. Informace jsou jedním z nejdražších artiklů dnešního světa. Člověk je potřebuje, 

ale zároveň není v jeho možnostech vnímat a kognitivně zpracovávat vše, co se děje nejen 

v jeho bezprostředním okolí, ale zprostředkovaně vlastně v celém světě.

K výběru informací a podnětů, které jsou pro určitého člověka podstatné, slouží 

pozornost11. Jednou z jejích vlastností je selektivnost. Nemůžeme vnímat veškeré podněty 

ze svého okolí, neboť náš mozek by nebyl schopen v jediném okamžiku setřídit celý objem 

informací,  které  nám  prostředí  poskytuje.  Proto  na  této  úrovni  funguje  pozornost  na 

nevědomé  bázi  a  okamžitě  vyřazuje  z  pole  našeho  vnímání  ty  podněty,  které  nejsou 

podstatné. Vedle této, bezděčné, pozornosti, existuje pozornost záměrná. Vzniká na základě 

subjektivních i objektivních faktorů. Mezi subjektivní patří předchozí zkušenosti a znalosti, 

zájmy, sociokulturní prostředí, ze kterého příjemce pochází. Intenzita a druh podnětu jsou 

faktory objektivními (vnějšími).

Pokud naše nevědomá (bezděčná) pozornost vybere podnět, který mozek hodnotí 

jako významný, pak přechází v pozornost záměrnou. Již na rovině bezděčné pozornosti je 

grafická úprava důležitá, neboť nejdříve vnímáme právě celkovou grafickou formu sdělení. 

Až se záměrnou pozorností, když začneme číst, dochází k vnímání obsahu. Forma má však 

svůj  význam i  nadále,  v  celém průběhu  čtení.  Pomáhá  udržovat  právě  onu  záměrnou 

pozornost. Představuje totiž tu složku podnětů, jejíž kvalita ovlivňuje, které podněty budou 

vybrány pro vědomé zpracování.

Pouze při konkrétním zaměření pozornosti aktivně vnímáme obsah sdělení, a to má 

možnost působit s větším účinkem. Takže vhodná a promyšlená grafická úprava, splňující 

11 Pozornost je schopnost vybírat určité informace za účelem podrobnější analýzy za současného ignorování 
jiných informací
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všechny  požadavky,  které  jsou  na  ni  kladeny,  pomáhá  příjemce  aktivizovat.  S  touto 

aktivitou  je  spojeno  hlubší  porozumění  a  větší  zapamatování.  Tím jej  přivede  nejprve 

k tomu, že se rozhodne pro určité periodikum a posléze k článkům, kterým je ochoten 

věnovat svůj čas.

Základním  úkolem  grafické  úpravy  je  tedy  zprostředkovat  čtenáři  informace 

v takové  podobě,  která  upoutá  jeho  pozornost  a  bude  ji  i  nadále  posilovat.  Musí  mu 

umožnit snadnou orientaci na ploše stránky a dobrou čitelnost textu. Významnou funkcí, 

kterou nalézáme u všech součástí  grafické úpravy,  je  tedy to,  jakou měrou dané prvky 

přispívají ke strukturovanosti a systematičnosti sdělovaných informací.  „Grafická úprava 

vytváří schůdnou nebo neschůdnou cestu při pronikání čtenáře do hloubky obsahu novin.  

Mají-li  noviny  hodnotný  obsah,  pak  je  nanejvýš  důležité,  aby  jej  zevní  forma  co  

nejvýstižněji vyjadřovala a vytvořila tak podmínky pro jeho účinné vnímání.“12

2.3.3 Estetická funkce

Vedle zmíněných hledisek by měla grafická úprava splňovat také kritéria estetická. „Krásu 

začne člověk vnímat velmi záhy.  Stačí vzpomínka na dětská léta. Dítě si  oblíbí určitou  

knížku zejména proto, že na ně výrazně vizuálně působí. … Je-li stránka vizuálně ladná,  

vábí čtenáře a vyvolává v něm chuť seznámit se s obsahem textu. Pozitivní působení na 

čtenářovy city probouzí jeho další zájem.“13 Člověk se vždy raději dívá na krásnou věc (či 

osobu) než na takovou, která nevyhovuje jeho estetickému cítění. Lidé se chtějí obklopovat 

krásou,  neboť  v  nich  její  vnímání  vyvolává  pozitivní  pocity.  Ačkoli  každý  z  nás  má 

poněkud odlišný vkus, na základních zákonitostech se většina lidí shodne. Je to dáno tím, 

že  jako krásné  vnímáme to,  co můžeme v,  dá se  říci,  základní  formě vidět  v  přírodě. 

A z toho  vycházejí  základní  pravidla,  která  je  nutno  dodržovat.  Týká  se  to  například 

12 HLADKÝ, Miroslav. Tvorba a působení grafické úpravy novin. Praha: SPN, 1965, s 12
13 BARTÁK, Jan; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981, s. 27
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použití barev či obecně výběru různých prvků, které spolu v konečném výsledku musí ladit 

a navzájem se podporovat a nechat vyniknout a nikoli potlačovat. Příkladem je i výběr 

písem, která budou použita v rámci jedné stránky. Vhodně zvolené typy písma mohou dát 

vzájemně vyniknout v kontrastu, který splní jak estetickou, tak orientační funkci. Pokud 

jsou totiž správně zvolena a použita, nasměrují pozornost čtenáře právě do té části stránky, 

v níž je potřeba.
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3 PROFIL ČASOPISU ABC

Časopis ABC začal být vydáván na počátku roku 1957. Nejprve jako měsíčník, v roce 1967 

se periodicita zkrátila na dva týdny. Zpočátku se ročníky řídily podle běžného kalendářního 

roku,  v  roce  1963  se  přešlo  na  systém,  který  byl  bližší  dětskému  rytmu,  tedy  podle 

školního  roku.  Ovšem z  hlediska  inzerentů,  kteří  plánují  investice  pro  celý  rok,  bylo 

nepochopitelné, proč se ročník časopisu neshoduje s kalendářním rokem. Proto 43. ročník 

ABC vyšel jako zkrácený a měl jen 10 čísel (první vyšlo 24. 8. 1998, desáté 28. 12. 1998). 

V  roce  1989  vycházelo  ABC  mladých  techniků  a  přírodovědců  s  podtitulem 

„zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata“ a také  „nositel vyznamenání Za 

zásluhy o výstavbu a Za vynikající práci,  vyznamenaný zápisem do Knihy cti  ÚV SSM,  

čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace E. Thällmana“.14 

Vydávala jej ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě, od ledna 1990 již jen 

Mladá fronta a z tiráže zmizelo „nositel vyznamenání ...“. Po čtyřech letech přešlo ABC do 

portfolia nakladatelství Ringier ČR, a.s.15 

Na počátku 90. let mělo ABC existenční problémy v souvislosti s nástupem tržního 

hospodářství. V důsledku růstu cen surovin a nové daně vzrostla v průběhu poměrně krátké 

doby několikrát za sebou cena. S tím se někteří čtenáři nebyli ochotni smířit, a proto došlo 

k jejich výraznému úbytku16. Na rozdíl od jiných dětských časopisů se však ABC podařilo 

se na trhu udržet.

3.1 Cílová skupina

Svým zaměřením je  ABC stále  ještě  poměrně jedinečné.  Přestože z  původního složení 

témat, které, jak podtitul napovídá, bylo zaměřené především na přírodu a techniku, mnoho 

14 Tiráž časopisu ABC v podobě do ledna 1990
15 Dále již jen Ringier
16 Podle Vlastislava Tomana poklesl v roce 1991 náklad zhruba o padesát procent - viz TOMAN, Vlastislav. 

Můj život s ABC – ábíčkem. Praha: Ostrov, 2005. ISBN 80-86289-38-9, str. 185
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nezůstalo. Nyní se blíží lifestylovým časopisům. Současná tématika ABC se pohybuje od 

materiálů  o  moderních  technologiích,  jako  jsou  mobilní  telefony  a  počítače  přes 

adrenalinové sporty k přírodě, kterou je však nutné prezentovat zcela jiným způsobem, než 

tomu bylo před několika desetiletími. 

Ještě v 90. letech byla cílová skupina ABC poměrně široká – děvčata i chlapci asi 

od osmi do šestnácti  let.  V marketingovém průzkumu, který ABC zadalo v roce 2004, 

vyplynulo,  že je  potřeba časopis  více vyprofilovat.  Nebylo možné udržet  zájem všech, 

a tak se ABC zaměřilo především na chlapce od 9 do 14 let. Dříve byl čtenářem ABC 

zvědavý chlapec či dívka, zajímající se o fungování světa kolem sebe. Dnes je to už pouze 

chlapec, a to takový, který chce mít  styl  a zároveň jej  vytvářet  a nehledá poučení,  ale 

hlavně zábavu. A co je podstatné – je zajímavý z pohledu potencionálních inzerentů. Ve 

svých počátcích, stejně jako v současné době poskytoval dětem taková témata, která je 

zajímají a váží se k jejich životnímu stylu. Ten se ovšem velmi změnil i obsah a podoba 

časopisu, přestože se stále zaměřuje na totéž – zájmy dětského čtenáře.
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4 PROMĚNY GRAFICKÉ PODOBY ABC

Jednou z možností, jak měnit grafickou podobu novin či časopisu, je postupná úprava vždy 

jen určitých prvků.  Výhodou je,  že čtenář,  který je  zvyklý na určitý vzhled periodika, 

nemusí změnu téměř zaznamenat. Opačným přístupem je koncepční změna celé grafiky. Ta 

někdy může být poměrně radikální, přestože by se nemělo stát, že čtenář kvůli novému 

layoutu periodikum skoro nepozná. I při výrazné modernizaci lze (a je správné) udržet 

kontinuitu.  Cílem by vždy mělo být zkvalitnění proměňovaných prvků. Někdy se však 

stává,  že  v  touze  po  atraktivnějším  vzhledu  dochází  k  porušení  některých  základních 

pravidel, což může zapříčinit ztrátu čtenáře.

V ABC lze najít  oba popsané postupy, které se vzájemně doplňují.  Větší změna 

proběhla v roce 1999. V souvislosti s přechodem na křídový papír pro obálku došlo ke 

změně layoutu především titulní strany. Další koncepční změna následovala v roce 2003. 

V mezidobí  pak  docházelo k  nahrazení  či  vytvoření  dalších  prvků,  tak  jak  odpovídalo 

aktuálním potřebám. 

Největším  přizpůsobením  změněným  zájmům  a  potřebám  dětského  čtenáře  je 

výrazný posun v poměru textu a obrazových prvků. Nezměnil se objem informací, které 

ABC čtenáři poskytuje, ale jejich podoba je nyní jiná. „Postupně jsme začali potlačovat  

souvislý text,  který  byl  k neučtení  a   zabíral  místo  postupně se  zvětšujícím  obrázkům 

a všem ingrediencím. Dostali jsme se na poměr půl na půl. A text i nadále rozdrobujeme.“17 

Dřívějších  několik  odstavců  textu  dnes  nahradí  například  jedna  3D  ilustrace.  Čtenáři 

(a především dětskému) tento způsob prezentace informací vyhovuje mnohem více. Svou 

strukturou mu totiž  poskytuje  informaci  v  takové podobě,  která  klade  nižší  nároky na 

zpracování.  Text,  který  zůstal,  je  rozdělen  na  co  nejmenší  celky.  Pro  tento  účel  byl 

vytvořena řada postupů a různých prvků, tzv. ingrediencí.

17 Ústní sdělení Jakuba Smetany
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Právě na příkladu 3D ilustrace si můžeme uvědomit, že změna grafické podoby tištěných 

médií  by  nebyla  možná  bez  výrazného  posunu  v  technologických  možnostech  jejího 

zpracování.   Vedle  obsahových změn a aktuálních módních trendů jsou tím,  co určuje 

grafickou podobu periodik, také technologické možnosti jejich výroby. Je dokonce možné, 

že nebýt technologií, jako jsou například počítače, v řadě aspektů grafického zpracování by 

se dnešní ABC od toho před dvaceti lety příliš nelišilo. Digitální fotografie, nepřeberné 

množství fontů nebo již zmíněné 3D ilustrace jsou jen částí toho, čím grafici v roce 1989 

nedisponovali.

4.1 Přelom osmdesátých a devadesátých let – technická omezení

„V roce 1989 se časopis ABC tiskl v tiskárně Svoboda Malešice (rotační ofset), která byla  

v 80. letech jednou z nejmoderněji vybavených tiskáren u nás. Byla tam totiž fotosazba,  

v tehdejší  době  u  nás  převratná  novinka.  Nabídka  typů  písem  nebyla  příliš  rozsáhlá,  

zhruba  10  fontů  (s  řezy),  nejrozsáhlejší  rodinou písem byl  Univers.  Takže  se  používal  

Univers. Sazba se počítala přesně na řádky, zrcadla stránek se kreslila ručně. Titulky se  

sázely  také z Universu,  pokud jsme chtěli  nějaký jiný „psaný“ nadpis,  kreslili  jsme ho  

ručně. Číslo do tisku se odevzdávalo čtyři až šest týdnů před vyjitím. 

Texty se předávaly na tzv. normovaných rukopisných papírech, pro ABC to bylo  

řádek po sedmdesáti úhozech na stranu. Na jedné straně směly být maximálně tři opravy 

od  korektorky,  zásadně barevně.  Obrazové  podklady  (tisky,  fotky,  diapozitivy  –  nebrali  

kinofilmy, musely to být formáty minimálně 4,5x6 cm) se označovaly doprovodným štítkem 

s označením velikosti, výřezu, typu předlohy atd. Texty pak v tiskárně přepisovaly výkonné 

písařky do strojů, kde se pak exponovaly na fotografický papír. Sloupce s textem se pak 

v montáži ručně lepily společně s obrázky do jednotlivých stran (u barevných obrázků se  

čtyřmi výtažky na filmech byl docela problém jednotlivé barvy přesně spasovat).“18

18  Písemné sdělení Ireny Holičové
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V použití obrazových materiálů také panovala různá omezující pravidla, která jsou 

ze současného pohledu téměř nepochopitelná. Je proto zřejmé, že řada změn by se udála 

i bez přizpůsobování se novému životnímu stylu a obsahu časopisu. Běžnou skutečností 

jsou věci,  které se pro současný dětský časopis  zdají  nemyslitelné,  například černobílé 

fotografie. Obecně, co se týče barevných grafických prvků, bylo jejich použití tehdejšími 

technickými možnostmi výrazně ovlivněné.

 „Pro nás grafiky byla podstatná další technická omezení – na jedno číslo časopisu  

(tehdy 48 stran) mohlo být  maximálně padesát  barevných obrázků (vytištěných).  Takže 

i kdybychom dodali  všechny předlohy barevné,  vytištěno jich mohlo být  barevně pouze  

padesát  (bez  ohledu  na  velikost).  Když  se  vezme  v  úvahu  tehdejších  šestnáct  stran  

vystřihovánek,  čili  minimálně  osm  barevných  předloh,  na  vlastní  časopis  toho  moc  

nezbylo.  Bylo  také  omezeno  množství  tzv.  „spárovaček“,  což  byly  titulky  umístěné 

v obrázcích nebo třeba obrázky, zasahující rohem do sebe. Určitou dobu jsme to řešili dost  

krkolomně. V Praze se objevily se první barevné kopírky a pokud jsme měli na nějaký 

materiál jen odrazné předlohy, nechali jsme si je okopírovat do předem zvolené velikosti  

a nalepili je na barevný podklad a do tiskárny šel  jeden barevný podklad místo třeba šesti  

jednotlivých obrázků. Typicky tak vznikaly např. dvoustrany s modrožlutým přechodovým 

podkladem,   prodávaly  se  totiž  takové  barevné  papíry.  Vzhledem  k poměru  textů  (na 

dvoustranu se mělo vejít 6-7 rukopisných stran textu) a grafického vybavení časopisu by se  

toto  období  dalo  s určitým nadhledem nazvat  jako  „přetahování“  grafiků  a  redaktorů 

o místo  na  stránkách.  Redaktoři  se  snažili  dostat  do  časopisu  co  nejvíce  zajímavých  

informací,  my  grafici  jsme  chtěli  co  největší  obrázky  a  výrazné  titulky  (tehdy  u  nás  

neobvyklé).

Někdy v roce 1991 jsme získali přístup k prvnímu počítači, byl ovšem jen jediný  

v celé  budově.  Vytvářeli  jsme na něm titulky,  pak je  vytiskli  a  dodali  do tiskárny jako  

obrazovou předlohu, která se pak skenovala, v dnešní době neuvěřitelné.  Jediný lámací  
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program, který tehdy byl k dispozici, byla Ventura Publishing, který ale většinou sloužil jen  

redakci časopisu Ikarie pro vytváření inzertních stran.“19

4.2 Druhá polovina devadesátých let – doba velkých změn

V roce 1994 ABC koupila společnost Ringier CZ, a. s.  Celý výrobní proces se zásadně  

změnil od 9. čísla 39. ročníku, které vyšlo 2. 1. 1995. Časopis se začal lámat na počítačích  

v centrálním  grafickém  studiu.  Texty  jsme  odevzdávali  na  disketě  (v tehdy  oblíbeném 

textovém editoru T 602), padlo omezení množství barevných předloh, kinofilmy už nebyly  

problém. Jako podklad pro DTP stále sloužila poměrně pečlivě nakreslená zrcadla. Stále  

se sice tisklo ve Svobodě Malešice (předávaly se už jen kompletní filmy hotových stránek),  

ale společnost Ringier zvažovala i jiné nabídky. Posuny v grafice byly podle mého názoru 

dost  nesystémové,  většinou jsme k nim byli  dotlačeni,  protože  časopisu neustále  klesal  

náklad – a když klesá náklad, je nejviditelnější změnou zásah do grafiky. Zlom se tehdy 

prováděl  v programu  QuarkXPress  3  na  počítačích  Apple  McIntosh.  Další  změna 

probíhala  postupně  –  vzhledem  k celkové  situaci  na  trhu  a  stále  rozsáhlejší  nabídce 

dětských časopisů se vydavatel snažil přizpůsobit obecným trendům – větší důraz se kladl  

na obrazovou (grafickou) stránku časopisu, texty se zkracovaly (oproti dřívějším dobám,  

kdy se na stránku časopisu počítalo asi 6 rukopisných stran to bylo teď zhruba 4-5 stran),  

rozčlenily je mezititulky, obsah se zjednodušoval.“ 20

Nové možnosti ovšem znamenaly i problémy. Částí 90. let prochází jako červená 

nit  zjevná fascinace hledáním toho, co lze ještě díky počítačové grafice vytvořit.  Ruku 

v ruce  s  tím ovšem jde  porušování  typografických pravidel.  „Snahu mluvit  do  podoby 

grafiky  měl  kde  kdo  a  protože  časopis  neměl  ucelenou  koncepci,  došlo  ke  značnému 

„zaplevelení“ různorodými prvky a typy písem. Obálka vypadala pokaždé jinak, stránky se  

hemžily různými hvězdičkami a srdíčky… Z hlediska grafického oddělení bylo dost těžké  

19 Písemné sdělení Ireny Holičové
20 Písemné sdělení Ireny Holičové
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odolávat přáním a nátlakům výše postavených (nadřízených) osob, když nebyla stanovena  

žádná závazná pravidla, o která bychom se mohli opřít. Proběhlo také několik průzkumů  

mezi čtenáři, abychom zjistili,  jaká podoba a obsah časopisu by se jim nejvíce líbily –  

výsledky byly nejednoznačné, nedalo se z nich vyvodit nic podstatného.“21

Určité  zklidnění  přišlo  v  roce  1999,  a  to  v  souvislosti  se  změnou  struktury 

grafického oddělení společnosti Ringier. Od předchozího centrálního způsobu se lámání 

přesunulo do rukou jednotlivých redakcí. „Naší malou výhrou bylo, že jsme si vybojovali  

obálku na kvalitnějším křídovém papíře (od čísla 8, které vyšlo 19. 4. 1999). Pokusili jsme  

se vtisknout časopisu nějakou ucelenější podobu s nějakými pravidly, snažili jsme se zbavit  

těch  nejkřiklavějších  grafických  prohřešků  –  používat  méně  druhů  písem,  upustit  od  

deformování titulků apod."22

4.3 Počátek tisíciletí – snaha o koncepční změnu

Od konce 90.  let  se  uvažovalo se  o změně loga i  celkového vzhledu ABC. Vzhledem 

k probíhajícímu sporu společností Ringier a Mladá fronta ovšem nebylo jisté, zda bude 

možné vycházet z původní podoby loga. Šéfredaktorce Miroslavě Volfové, která na tento 

post  nastoupila  v  roce  2001,  se  podařilo  prosadit  změnu  koncepce  grafické  podoby 

u vedení  společnosti.  A přibližně  v  téže  době  společnost  Ringier  vyhrála  soudní  spor 

o podobu loga, takže bylo možné navázat na tradiční podobu. V roce 2002 také došlo ke 

změně při předávání podkladů do tiskárny – už se neodevzdávaly filmy, ale zpracovaná 

data se posílala do tiskárny ve formátu .pdf.

„Prosazovala jsem, aby celkovou grafickou podobu zpracoval někdo mimo redakci,  

aby se to nedělalo, tak jako do té doby, „za pochodu“ v redakci. Chtělo to někoho zvenčí,  

kdo by nebyl ovlivněn vnitřními vztahy a přistupoval k problému s čistou hlavou. Podstatné  

bylo, že se společnost Ringier rozhodla do zpracování grafické koncepce investovat. Bylo  

21 Písemné sdělení Ireny Holičové
22 Totéž
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to  jistě  i  kvůli  tomu,  že  časopisu neustále  klesal  náklad (a celkem nikdo nebral  příliš  

v úvahu, že nabídka časopisů na trhu se neustále rozrůstala a populační křivka naopak 

klesala). Nevím, jakým způsobem padla volba na studio Najbrt (určitě to ale nebylo přes  

výběrové řízení). Domnívám se, že svou roli sehrálo to, že kdysi navrhovali původní layout  

časopisu Reflex (který také vydává Ringier) a také jejich renomé – patřili a patří mezi  

špičku ve svém oboru.“

V roce 2003 mělo být  vydáno již  tisící  číslo ABC.  Bylo přijato  rozhodnutí,  že 

změna proběhne právě v souvislosti s tímto výročím. „Studio Najbrt mělo, nebo si samo 

dalo, za úkol především vyčistit časopis od rušivých prvků.  Změna pak proběhla téměř ráz 

na ráz.  Pan Lev ještě několik čísel  dolaďoval  grafickou úpravu.  Ještě přibližně půl roku 

jsme  docházeli  na  konzultace.“ Nejvýraznější  proměnou  v  souvislosti  s  touto  novou 

koncepcí prošlo logo časopisu.. Od něj se také odvíjely další úpravy, ke kterým tvůrci nové 

podoby přistoupili. Více je popsáno v kapitolách o jednotlivých prvcích. Zároveň s tímto 

redesignem byl sestaven první grafický manuál ABC23.  Postupně přecházela odpovědnost 

za grafickou úpravu od zmíněného studia zpět do rukou redakce. Některé prvky a postupy 

byly již  zanedlouho shledány ne zcela vyhovujícími,  a plynule se proto opět přešlo na 

postupné úpravy především co se týče vytváření titulků a práce s barevností. „Kdybychom 

ale měli všechno měnit postupně, tak se nikam nedostaneme. Nyní se opět plánuje další  

koncepční změna. Musíme dohnat těch deset let, které jsme ztratili v devadesátých letech a  

o něž jsme stále pozadu za zahraničními časopisy. Ty jsou oproti nám o hodně napřed,  

snažíme se jimi inspirovat.“24

Podíváme-li se globálně na kroky, které vedly od grafické podoby časopisu ABC 

konce  let  osmdesátých  k  současnosti,  zjistíme,  že  vývoj  v  časové  ose  nebyl  zcela 

rovnoměrný.  Na  počátku  devadesátých  let  byly  častější  postupné  změny,  spočívající 

především v zařazování nových prvků, umožněném rozvojem technologií. Zatímco v druhé 

23 Viz Příloha 2
24 Ústní sdělení Jakuba Smetany
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části daného období se přistupovalo spíše ke koncepčním změnám a tento postup bude 

nejspíše pokračovat i nadále.
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5 PÍSMO

Jedním ze  základních prvků,  které  vytvářejí  styl  a  podobu dokumentu,  je  písmo.  Jeho 

výběr by se proto měl řídit účelem a cílem dané tiskoviny. Noviny vysázené kaligrafickým 

písmem  by  pravděpodobně  mnoho  čtenářů  nepřilákaly.  Typograf  se  může  rozhodnout 

použít  různá  písma  v  rámci  jednoho  periodika,  ale  vybrané  druhy  by  měly  být  ve 

vzájemném  souladu.  Vhodné  není  kombinování  příliš  mnoha  písem  (a  jejich  variant) 

v rámci jedné stránky. I při použití menšího počtu písem lze dosáhnout určité pestrosti, 

která je ovšem kvalitativně odlišná od prosté směsice.

5.1 Funkce písma

Písmo je především prostředkem, médiem, přenášejícím sdělení, plní hlavně komunikační 

funkci (zároveň však dokáže i diferencovat, systematizovat a hierarchizovat text). Mezi 

ostatními prvky grafické úpravy má tedy jedinečné postavení. Této funkci je nutné podřídit 

výběr písma a ten se řídí nejdůležitějším kritériem – čitelností25. Čitelnost je dána typem 

písma  (serifovost-bezserifovost,  šířka  znaku,  délka  horních  a  dolních  dotahů,  duktus), 

velikostí  a  řezem.  Dále  také  vzdáleností  řádek,  šířky  řádek,  velikostí  prokladu 

a mezislovních mezer a celkovým prostorovým uspořádáním (klasické řádky vs. atypické 

tvary). Jedním z v současné době nejpoužívanějších písem je Times New Roman, který má 

velmi  dobrou  čitelnost.  Obecně  jsou  patková  (serifová)  písma  čitelnější,  neboť  patky 

poskytují vodítko pro oko, a tato písma jsou tak čitelná i v poměrně malých stupních. Proto 

se obvykle používají pro základní text.26 Ve větších stupních, kterými jsou sázeny titulky, 

však nemusí působit dobře. 

Částečně  snižuje  čitelnost  také  použití  kurzívy,  ale  na  druhou  stranu  je  to 

nejvhodnější způsob, jak v textovém poli určitou informaci graficky odlišit a tím zdůraznit. 

25 Čitelnost je charakteristikou snadnosti, rychlosti a přesnosti četby
26 Písmo, které se používá pro základní text, je nazýváno chlebové. Nadále bude používán tento název
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Kurzíva  totiž  nejméně  narušuje  celkovou  strukturu,  nepůsobí  v  rámci  stránky  rušivě. 

Dalšími možnostmi, které lze použít pro zvýraznění, jsou podtržení, proklad a tučný řez 

písma.  Mají  však  mnohem  omezenější  použití.  Podtržení  se  v  novinách  a  časopisech 

vpodstatě nevyskytuje. Tučné písmo by se nemělo používat pro zvýraznění delšího oddílu, 

protože vzhledem k nižšímu poměru nepotištěné plochy působí takový oddíl opticky těžce.

5.2 Písmo v ABC

Důkazem,  že  ne všechna  pravidla  pro  určení  toho nejvhodnějšího  písma je  nutno brát 

doslovně a dogmaticky, je v ABC výběr chlebového písma. Tím je po celou sledovanou 

dobu písmo bezpatkové (v chronologické posloupnosti jsou to Univers, Helvetika, nakonec 

Frutiger). ABC si tak vytváří i výběrem písma určitou tvář. Oproti periodikům pro dospělé, 

ve  kterých se  setkáváme spíše  s  písmem patkovým,  má i  díky písmu spíše  odlehčený 

vzhled, který se pro děti více hodí.

Dalším zdánlivým popřením obvyklých pravidel je obliba, se kterou se u čtenářů 

setkává inverzní písmo. To je obecně hůře čitelné a je nutné jej vysázet vyšším stupněm, 

aby čitelnost byla stejná jako v případě textu vytištěného na bílém (světlém) podkladě. 

V průzkumu27,  který  byl  pro  časopis  ABC  zpracován,  však  čtenáři  kladně  hodnotili 

vizuální působení tmavého pozadí se světlým písmem.

Jak  vyplývá  z  výše  uvedeného,  mělo  by  se  písmo  pro  dětský  časopis  pečlivě 

vybírat, aby splňovalo funkční kritéria, především čitelnost, avšak vzhledem k nárokům 

čtenáře nesmí být opominuta ani estetická funkce. V ABC je v této oblasti znát výrazný 

posun směrem ke stylové jednotě, byť s určitým přechodným obdobím. 

V roce 1989 se používala především písma z rodiny Univers, většinou velikost 8. 

Titulky se sázely také z Universu. V roce 1995 došlo ke změně chlebového písma – místo 

27 Průzkum byl zpracován pro interní použití redakce časopisu ABC, autorce této práce bylo umožněno 
nahlédnutí, avšak citování konkrétních údají není pro účel  práce povoleno.
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Universu  se  začala  používat  Helvetica.  Při  této  změně  se  vycházelo  právě  z  čitelnosti 

a také z rozsahu textu vytištěném v daném fontu. Druhá polovina 90. let je ovšem také 

časem tendencí k nejrůznějším experimentům s písmem titulkovým. Většinu času je výběr 

písma poměrně střízlivý, občas převáží snaha o atraktivitu.  Někdy v jednom čísle najdeme 

v titulcích i pět různých písem, nebo dokonce tři na titulní straně (obr. č. 1). Nejčastěji 

používané titulkové písmo je  Cooper  Black v kurzívě.  I  to  však pravděpodobně přišlo 

grafikům  příliš  obyčejné,  a  proto  byly  titulky  provedeny  vícebarevně  či  různě 

zdeformovány.  Podobné  tendence  se  ovšem  objevovaly  i  v  předcházejícím  období. 

Výjimkou nejsou různobarevné titulky (obr. č. 2 ). Někdy se grafik nebál dokonce ani užití 

dvou různých písem v rámci jednoho titulku (obr č. 3). 

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Obr. č. 3

Výrazné sjednocení v oblasti písma přišlo v ABC v roce 2003. Takřka jediným písmem, 

které měli grafici povoleno užívat, byl Frutiger. A to při dodržování těchto pravidel: 28

• Text standardní – Frutiger Roman 8,25 / 9,5 (možno zmenšit až na 8/9), proloženo 

+2 (0 až +3), vyznačování Frutiger Bold, Frutiger Italic.

• Perex – Frutiger Bold Italic 14 / 18 b. (rozpětí 14/17), proloženo +2 (0 až +3), na 

levou zar., v barvě titulku hlavního, minusky.

• Mezititulek – Frutiger Bold Cond, 10/10, verzálky, proloženo +10, v barvě titulku 

hlavního.

• Popisky – Frutiger Black Italic 7,5 / 8,5 b., proloženo +1 (0 až +2), na levou zar., 

minusky., barva černá resp. bílá.

• Text boxy – Frutiger Black 7,5 / 8,5 b.(rozpětí 7/8 b.), proloženo +1 (0 až +2), do 

bloku, minusky., barva černá.

Po určité době došlo k určité  nejednotnosti  v této oblasti,  především při  tvorbě 

titulků.  Grafickým  redaktorům  se  zdál  vzhled  při  použití  pouze  jednoho  písma  příliš 

konzervativní. Proto opět proběhlo několik pokusů o změnu titulkového písma. Nejčastěji 

šlo o Sand. Bylo to sice zajímavé zpestření, ale působilo problémy u článků techničtějšího 

rázu, ke kterým se příliš nehodí. 

28 Viz Příloha 2
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6 TITULNÍ STRANA

„Mezi  nejdůležitější  prvky  –  pokud jde  o  „tvář“ periodika  –  patří  především  záhlaví,  

značka a celá titulní strana. Určité noviny musejí  být na pultech identifikovatelné „na  

první  pohled“ mezi  ostatními,  avšak  zároveň se  každá první  strana musí  odlišovat  od  

předchozích prvních stran tak, aby čtenář věděl, že má před sebou nové číslo.“29 Titulní 

strana je tou, kde změna grafické úpravy nejdříve a nejvíce upoutá. Svým způsobem se 

jedná o akcidenční dílo, jehož funkcí je zaujmout kupujícího. Často především její podoba 

stojí  za  tím,  zda si  čtenář  časopis  či  noviny koupí  nebo nikoli.  U časopisu ABC,  kde 

předplatné tvoří okolo třiceti procent prodaného nákladu, tedy může mít poměrně výrazný 

vliv.  Vzhled  titulní  strany ovlivňuje  i  dospělého čtenáře,  dětského však  ještě  mnohem 

více30. Na druhou stranu, někdy může snaha o co největší poutavost vést k úpravám, které 

jsou  z  grafického  hlediska  přinejmenším sporné.  V případě ABC,  především ve  druhé 

polovině  sledovaného  období  se  pak  často  stává,  že  se  pozornost  tříští  mezi  hlavní 

fotografii a marketingové upoutávky. Ty jsou dnes již podle názoru šéfredaktorky ABC 

Miroslavy Volfové u takovéhoto typu periodika nezbytné. Bylo tedy třeba alespoň stanovit 

pravidla pro jejich umísťování na titulní straně.  Dle současného Manuálu ABC textové 

a obrazové  upoutávky „vypadají  nejlépe  sdružené  v  logických  celcích  ve  spodní  části  

obálky a zarovnané vlevo resp. vpravo. Celkově by nemělo být upoutávek více než čtyři.“31 

Především v letech okolo přelomu tisíciletí však žádné takové pravidlo dodržováno nebylo 

a docházelo tak k výše zmíněné situaci.

29  HORNÝ, Stanislav. Počítačová typografie a design dokumentů: průvodce světem tvorby dokumentů. 
Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-487-7. str. 257
30 Viz podkapitola 2.2 Význam grafické podoby u časopisů pro děti a mládež
31 Viz Příloha 2
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V průběhu 90. let k větším změnám ve vzhledu titulní strany nedocházelo. Základem byl 

kruhový  výřez  (nebo  částečně  kruhový  výřez)  obvykle  s  jednou  velkou  ilustrací  či 

fotografií, někdy však i kombinací několika menších (obr. č. 4). „Kruhový výřez na obálce 

jsme  začali  používat  proto,  že  všechny  časopisy  v té  době  měly  na  titulu  buďto 

celostránkovou fotku nebo obdélník či čtverec s pruhem nahoře, případně i dole. Vedoucí  

výtvarné redaktorce připadal kruh jako zajímavý nápad, kterým se odlišíme od ostatních  

časopisů.“32 Stálé  prvky,  jako označení  ročníku apod.  byly umístěny mimo tento  kruh 

a strana  díky tomu,  ve  většině  případů,  byla  vcelku  přehledná,  především ve  srovnání 

s pozdější podobou. 

Obr. č. 4

32 Písemné sdělení Ireny Holičové

31



První velká proměna přišla až v roce 1999. Od osmého čísla 44. ročníku tento časopis 

přestal  být  „ABC  mladých  techniků  a  přírodovědců“  a  stal  se  z  něj  „ABC,  časopis 

generace XXI. století“ (obr. č. 5). Obálka se od té doby tiskne na lesklém křídovém papíře. 

V pozadí této změny stála snaha zastavit odliv čtenářů. Zvětšilo se logo, byly přesunuty 

údaje o ročníku a ceně. Hlavní změnou však bylo vytvoření jakési lišty na pravém okraji 

stránky, kde jsou upoutávky na obsah ve formě titulku a obrázku. Nepřekrývají se však již 

ve většině případů s hlavním obrázkem či fotkou, jednotlivé titulky jsou od sebe vizuálně 

odděleny a strana je díky tomu přehlednější. Před touto změnou mohl čtenář jen obtížně 

vnímat titulky, které byly zalomeny v jednom bloku. 

Obr. č. 5 

Určitou zvláštností titulní strany v tomto období je, že stálé prvky často mění svoji 

pozici. Označení ročníku a ceny se na straně přemísťovaly i v rámci jednoho ročníku. Ke 

sjednocení  došlo  při  výše  popsané  změně  v  roce  2003.  Cena,  ročník  a  upoutávka  na 

webové stránky ABC byly přiřazeny do levého dolního rohu k čárovému kódu (obr. č. 6) 

Celkově došlo ke zjednodušení, snížení počtu textových a obrazových upoutávek. Je tak 

zajištěn jeden dominantní obrazový prvek, ať již ilustrace či fotografie a ostatní prvky se 

tomu víceméně  podřizují.  „Rozhodující  pro  kvalitní  výsledek  obálky  je  výběr  a  práce  

s titulním obrazovým motivem, který anoncuje hlavní materiál v čísle a který v sobě nese  

32



znakovost daného tématu. Téměř vždy je dobré prověřit v tomto směru několik možností.  

Dobrý  design  obálky  je  spojením kvalitního  obrazu  a  vyváženou  kompozicí  upoutávek 

a textů.“33 Přestože celková koncepce byla i později zachovávána, po několika číslech, kdy 

již Studio Najbrt přestalo na podobu časopisu dohlížet, se opět začaly objevovat tendence 

k zahlcování  titulní  strany především pod vlivem různých marketingových tahů,  jak  je 

popsáno na začátku této kapitoly. Občas došlo i k zakrytí části loga, ačkoli Manuál ABC, 

který byl v souvislosti s touto změnou vytvořen, to zakazuje a popisuje přesnou velikost 

ochranné zóny okolo loga, do které nesmí nic zasahovat. Toto překrytí však již nebylo tak 

výrazné (obr. č. 7), jako se občas objevovalo v minulosti (obr. č. 8).

Obr. č. 6

Obr. č. 7

33 Viz Příloha 2
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Obr. č. 8
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6.1 Logo

Logo periodika je to první, podle čeho se čtenář orientuje a díky čemu jej identifikuje. 

„... záhlaví  titulní  strany  je  jistou  formou  akcidenční  práce.  Vzhledem  k  tomu,  že  na  

pultech  novinových  stánků  je  vidět  právě  jenom hlavička,  vydavatelům ani  nic  jiného  

nezbývá.“34 Logo by mělo vyjadřovat druh a cíle periodika a odvíjí se od něj celé grafické 

zpracování periodika. Často se podle něj řídí barevnost a další prvky.

V roce 1989 mělo logo podobu,  jíž  si  pamatuje  většina lidí.  Kreslené minusky 

„abc“ na modré, červené a černé ploše. To se, až na barvu, v uplynulých téměř padesáti 

letech víceméně nezměnilo (obr. č. 9). Po roce 1965 už můžeme pozorovat pouze jemné 

změny barevnosti.

Obr. č. 9

V roce  2003  byl  uskutečněn  zásah  jistě  největší  v  rámci  popisovaného  období 

a jeden  z nejvýraznějších  celkově.  Barevnost  byla  sice  v  tomto  případně  víceméně 

zachována,  avšak  celá  podoba  loga  nabyla  méně  dětských  a  jemných,  ostřejších  rysů. 

34 KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. Praktická typografie.Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-
385-4. str. 200
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„Podoba nového logotypu časopisu vychází z verze značky užívané v letech 1979 – 2003. 

Při  jeho úpravě byl respektován kurzivní charakter použitého fontu a základní barevné  

řešení původního loga: bílé minusky v červené, černé a modré ploše. Výsledná úprava  

nového logotypu je tak v přímé návaznosti na tradiční značku ABC proměňující se více jak  

40 let.“35. Celkový výraz byl ale zachován tak, aby bylo možné, že na první pohled čtenář 

ani nemusí zaznamenat změnu. „Pavel Lev, který je hlavním autorem, ponechal původní  

barevnost  a  celkově  působivou  dynamiku  značky.  Písmu  jsme  ovšem  vzali  charakter  

připomínající projev školáka druhé třídy, protože už neodpovídá současnému směřování  

časopisu  a jeho  čtenářů,  kteří  jsou  na  výši,  pracují  s  mobilními  telefony,  internetem,  

používají samozřejmě počítače. Logo prostě dostalo modernější podobu.“36

35 Viz Příloha 2
36 VOLF, Petr.. Jak se dělá značka: Tajemství úspěchu. ABC. 13.5.2005
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7 BARVA

Barvy jsou tím, co vytváří náladu, jsou nositelem emocí. A my jsme ovlivňováni účinky 

barev, které jsou obsaženy v našem prostředí. Ať si to připouštíme či nikoli, vnímáme také 

jejich  zažité  symbolické  konotace.  Proto  mají  velkou  vliv  na  vytvoření  atmosféry 

a kontextu,  ve kterém bude komunikace probíhat.  Jsou úzce  svázány s  obsahem, který 

může  být  v  závislosti  na  svém barevném provedení  různě  vnímán.  Barva,  která  byla 

nesprávně  zvolena,  může  zapříčinit  odlišný  účinek  textu,  než  který  byl  zamýšlen. 

V neposlední řadě slouží jako nástroj k vytvoření kontrastu, důrazu a diferenciaci textu. 

„Barvy  používáme  ke  zdůraznění  obsahové,  vnitřní  i  vnější  formální  strukturovanosti  

periodika. Barva tedy musí být funkční ve vztahu ke všem složkám, podle nichž posuzujeme 

konečné dílo.“37

Barevná kompozice je založena na rozložení barevných ploch. Barvy je třeba volit 

nejen v rámci jedné stránky, ale obou vedlejších stran, které čtenář ve výsledné podobě vidí 

společně.Vedle nezbytného estetického cítění jsou nutné i vědomosti o vlastnostech barev, 

jejich vzájemné interakci a psychologickém působení. Také je nutno brát v úvahu fakt, že 

na obrazovce počítače se jeví jinak než po vytištění.

Použití barvy na stránkách ABC je jednou z těch oblastí,  které byly omezovány 

technologickými  možnostmi.38 Na konci  osmdesátých let  byla  například řada  fotografií 

v časopise reprodukována černobíle. Spektrum používaných barev bylo užší, často to byly 

pouze  barvy  základní  a  jejich  odstíny.  Oblíbenou  kombinací  byly  červená  a  modrá, 

vycházelo se z barevnosti loga.

Příkladem cíleného užívání barev a jejich kontrastů je použití barevné plochy jako 

pozadí pro vyznačení určitého článku v případě, že je jich na stránce větší počet. V 90. 

letech je častým řešením pozadí použití barevných fotografií či ilustrací. Od roku 1999 

37 BARTÁK, Jan; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981. str. 115
38 Viz podkapitola 4.1 Přelom osmdesátých a devadesátých let – technická omezení
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jsou pozadí obvykle světlá, s určitou texturou. Se začátkem lámání na počítačích a tedy 

možností použití téměř jakýchkoli barev došlo ovšem k tomu, že řada stránek byla barevně 

překombinovaná. Tuto situaci ustálil rok 2003. Manuál ABC určuje, které barevné tóny 

a jejich odstíny je možné použít na podkladové plochy, titulky i vyznačovací prvky. 

V dalších letech opět dochází k určitým úpravám a rozšířením, neboť určená škála 

nedostačovala  potřebám  grafiky  časopisu.  Je  cíleně  využíván  kontrast,  např.  pozadí 

vedlejších stránek, nadále jsou na pozadí i fotografie, už ale ve znatelně zvýšené kvalitě. 

S barvami se v tomto období  nakládá  velmi pečlivě,  jsou cíleně používány v souladu 

s jejich psychologickým a optickým působením.
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8 ORIENTAČNÍ A DOPLŇKOVÉ PRVKY

Obrazové (fotografie, ilustrace) a textové prvky, které mají především komunikační funkci, 

zabírají  většinu  plochy  stránky.  Vedle  nich  se  ovšem  periodikum  na  svých  stránkách 

neobejde  bez  dalších  objektů.  Nejrůznější  linky,  rámečky,  ale  také  názvy rubrik,  čísla 

stránek či značky ukončující článek. To všechno poskytuje čtenáři vodítka pro orientaci 

a směruje a upevňuje jeho pozornost. Stálé orientační prvky, jako je označení rubrik, se 

podílejí  na  vytvoření  jednotné  tváře  periodika.  Představují  pro  čtenáře  první  záchytné 

body, neboť jsou, obvykle alespoň v rámci jednoho ročníku, na rozdíl od ostatních prvků 

neměnné. Poskytují tím čtenáři určitou jistotu, neboť si pomocí nich může ověřit identitu 

periodik a s vynaložením minimální námahy rozpoznat to, co je mu již známé.

Důvod jejich  existence  je  tedy čistě  účelový a  jejich  úkolem je  vést  pozornost 

čtenáře,  rozčleňovat  texty,  které  by  jinak  byly  příliš  dlouhé,  systematizovat  je 

a zdůrazňovat  určité  informace.  „Doplňkové  tiskové  prvky  by  nikdy  na  ploše  neměly  

působit nahodilým dojmem, nebo potvrzovat, že se jen snažíme vyplnit hluchý prostor …  

Uplatnění těchto prvků je … závislé na obsahu dokumentů a musí být v souladu s celkovou  

koncepcí typografické úpravy … Budou-li se tyto prvky používat účelně a funkčně, budou  

pravděpodobně i  působit  pěkně. Platí  zde jedna ze zásad průmyslového designu: co je  

funkční,  je  i  hezké.“39 Je  proto  potřeba se  vyhnout  přezdobeným linkám apod.  Takové 

prvky nejenže neplní funkci, ale v případě, kdy dojde k jejich nadužívání, zcela ztrácí svůj 

význam. Prvek,  který není funkční,  by se na stránce neměl objevit.  Zároveň by neměl 

vytvářet dojem, že je pouze pokusem o vyplnění hluchého prostoru na stránce.

39 HORNÝ, Stanislav. Počítačová typografie a design dokumentů: průvodce světem tvorby dokumentů. 
Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-487-7. str. 219
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8.1 Rubrika

Rubrika označuje umísťování materiálů pod stejným tématem. Slouží k orientaci čtenáře 

uvnitř čísla periodika. Označení rubrik mělo od roku 1989 čtyři různé podoby. Vývoj v této 

oblasti postupoval spíš k horšímu. Na začátku bylo značení rubrik systematické, na každé 

stránce ve vnějším horním rohu (obr. č. 10). Poté byly zavedeny vertikální lišty na okraji 

stránky (obr. č. 11). V další fázi následují krátké horizontální lišty, které však už naprosto 

ztrácejí svou funkci. Obsahují spíše nadtituly ke článkům. Po poslední změně byla alespoň 

sjednocena jejich grafická podoba, která vychází ze vzhledu loga (obr. č. 12).

Obr. č. 10 Obr. č. 11

Obr. č. 12
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8.2 Linky a rámečky

Linky (a také různé ornamenty) byly součástí typografie už téměř od prvních knih. Tenkrát 

především jako zdobné prvky, dnes je jejich užití vesměs funkční.  „Obraz linek, jejich 

délky, množství a umístění na tiskovině musí být zejména při funkčním i zdobném použití  

účelné. Možností je mnoho – v záhlaví, u titulků, pří horizontálním oddělování částí textů  

či při vertikálním mezi sloupci, v rámečcích u titulků, textů i obrázků, při zdůrazňování,  

k vytvoření stability umístění kreseb s nepravidelnými okraji atd.“40

Nejrůznější  linky  a  rámečky  byly  preferovány  hlavně  na  počátku  sledovaného 

období.  Nezřídka vedla  snaha o atraktivní  a  neobvyklé zvýraznění  informací  k  použití 

několika zcela odlišných prvků tohoto druhu v rámci jedné strany či dvojstrany (obr. č. 13)

Obr. č. 13

40 BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin: učebnice pro 4. ročník střední průmyslové školy grafické,  
studijní obor polygrafie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23201-9. str. 98
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Linky a rámečky byly postupně ve své systematizující funkci nahrazeny například různým 

podbarvením plochy nebo použitím různých řezů a barev písma. Jedním z postupů bylo 

také zavedení tzv. boxů41, které obsahovaly zajímavé informace k tématu. Postupem času 

byly vyvinuty různé druhy boxů. Příklad boxů viz obr. č. 14.

Obr. č. 14

41 Boxy byly zavedeny od 18. čísla 44. ročníku
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9 OBRAZ

„Obraz  stejně  jako  text  je  určitou  formou  informace.  Rozdíly  mezi  oběma  formami 

spočívají ve způsobu sdělování informací: text představuje složitou abstrakci konkrétního 

obsahu sdělení  vyjádřenou v  jazykovém kódu,  který musí  být  srozumitelný vysílajícímu  

i příjemci.  Naproti  tomu  obrazové  sdělení  bývá  smyslově  názorným,  přímým  či  

zprostředkovaným odrazem určitého výseku objektivní reality, srozumitelným každému, kdo  

je schopen vizuálně vnímat.“42 Rozdíly, které mezi oběma formami existují, jsou důvodem, 

proč nemohou nikdy plnohodnotně nahradit  jedna druhou. Ale v případě, že se vhodně 

doplní, nám mohou poskytnout plnější odraz skutečnosti.

Podle Hladkého43 obraz:

● představuje objekt, postihuje jeho vnější vzhled

● situuje ho v prostoru, začleňuje jej do prostředí i s jeho vztahy

● kvantifikuje, dává představu o množství zobrazovaných prvků a jejich proporcích

● uplatňuje se tehdy, když by textové sdělení bylo příliš zdlouhavé či nebylo významově 

adekvátní zachycované skutečnosti

Obrazová  forma  informace  pomáhá  pochopení  informace  v  souvislostech. 

Poskytuje informaci v takové podobě, která je snadno zpracovatelná pro naši nervovou 

soustavu.  Nejčastějším  typem  obrazových  prvků  na  stránkách  časopisu  ABC  jsou 

fotografie,  dále  ilustrace  a  poslední  skupinu  tvoří  mapy,  diagramy  apod.,  tedy  tzv. 

infografika.  V  průběhu  víceméně  celého  sledovaného  období  můžeme  nalézt  i  různé 

nakombinování těchto prvků (obr. č. 15).

42 BARTÁK, Jan; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha: Novinář, 1981. str. 72
43 Tamtéž, str. 73
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Obr. č. 15
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9.1 Fotografie

„Fotografie  se  stala  součástí  vizuální  komunikace  zejména  proto,  že  fotografické  

zobrazení  je  autentické,  názorné,  obecně  srozumitelné  a  umí  zastavit  jediný  okamžik  

z probíhajícího  dění.  Dobrou  žurnalistickou  fotografii  nevnímá  čtenář  jako  reprodukci  

skutečnosti, ale jako skutečnost samu.“44

V současné koncepci vzhledu časopisu ABC jsou fotografie víceméně základním 

prvkem. Zásadami pro jejich výběr je nejenom kvalita zpracování, ale také to, zda nesou 

informaci i emoci zároveň. Podíváme-li se zpět, na konec 80. let, měla většina fotografií v 

ABC hlavně informativní,  popisný charakter.  Souviselo  to  s  tématy článků,  které  byly 

často  různými  návody  či  popisy  rostlin  a  živočichů.  Grafici  se  také  museli  potýkat 

s různými  technologickými  omezeními.45 Proto  je  z  počátku  řada  fotografií  ještě 

černobílých.  Větší  vadou  ovšem je,  že  i  když je  fotografií  více  a  někdy i  kvalitních, 

zobrazují téměř totéž a informace v nich obsažené se tak zbytečně zdvojují.

Umístění  fotografií  na stránce je  již  od počátku různorodé,  objevuje  se statická 

i  dynamická kompozice. Fotografie zalomené přes celou stránku jsou obvyklé až ke konci 

90. let, vykrývané můžeme na stránkách ABC vidět již v 80. letech. Omezujícím aspektem 

především pro užití větších fotografií byla a stále je jejich kvalita. Z řady zdrojů, například 

od filmových distributorů nedosahují fotografie takového rozlišení, aby bylo možné použít 

je ve větších velikostech.

Jako  v  ostatních  oblastech  jsou  i  pro  práci  s  fotografií  90.  léta  dobou  pokusů 

a omylů.  Výřezy  nejrůznějších  tvarů  bez  jakéhokoli  účelu,  tři  fotografie,  které  se 

překrývají,  na  místě,  kde  by stačila  jedna.  I  zde  přinesl  určitý  řád až  počátek nového 

tisíciletí.  „Pro  práci  s  fotografií  máme různá  pravidla.  Například  když  máme  kvalitní  

fotografii,  použijeme  i  jednu  jedinou  na  celou  dvoustranu  na  místo  několika  menších.  

44 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002. 
ISBN 80-7277-108-6. str. 70

45 Viz podkapitola 4.1 Přelom osmdesátých a devadesátých let – technická omezení
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Jakákoli fotografie, která je podobná jiné, zbytečně zabírá místo, a to si nemůžeme dovolit.  

Pokud je na straně fotografií více, musí spolu vzájemně ladit. Myslíme v obrazech, jsou  

naším mezinárodním jazykem, který chápou všichni. Proto musíme jejich potenciál využít.  

Naopak se musíme vyvarovat takzvaných mrtvých obrázků, tedy těch, které v sobě vlastně  

nic nenesou. Ani informaci, ani emoci. A jejich příklady se najdou i na stránkách ABC.“46

9.2 Ilustrace

Ilustrace47 byly  hlavním  obrazovým prvkem periodik  před  nástupem  fotografie.  Ta  je 

částečně  vytlačila,  neboť  poskytovala  věrnější  obraz  skutečnosti.  Přesto  i  nadále  na 

stránkách tisku zachovaly,  používají se především tam, kde fotografické zobrazení není 

k dispozici.  „Ilustraci nechápeme pouze jako doplněk, ale jako plnohodnotnou nositelku  

informace. Dobrá ilustrace může být dokonce sama přesvědčivější a působivější než jen 

slovní  popis.“48 Ilustrace  tedy  může  mít,  podobně  jako  fotografie,  jak  informační,  tak 

emoční složku.

Vzhledem k cílové skupině časopisu ABC je  častým účelem ilustrací  odlehčení 

jinak  příliš  popisných  článků.  Od  poloviny  90.  let  se  na  stránkách  ABC  objevují 

ilustrované  postavičky  z  pera  Lukáše  Fibricha.  Jsou  to  vždy  jacísi  maskoti,  průvodci 

čtenáře  časopisem.  Od  roku  1995  to  byli   Adam,  Bára  a  Cyril.  Objevovali  v  rubrice 

Klubovna, která byla zaměřena především na zábavu. Od prvního čísla 47 ročníku je střídá 

kocour  Mourrison,  „...  který  se  jednou  objeví  v  článku,  jindy  zase  něco  poznamená  

k rubrice, zkrátka bude glosovat vše, co se v časopise objeví ...“, jak vysvětluje v editorialu 

tohoto čísla šéfredaktorka Miroslava Volfová. Zpočátku je postava  Mourrisona používána 

poměrně  často,  postupem  času  již  méně  systematicky  a  podstatně  řidčeji.  Jednou  se 

46 Ústní vyjádření Jakuba Smetany
47 Z latinského illustro - osvětlovat, přivést na světlo, uvést ve známost
48 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002. 

ISBN 80-7277-108-6. str. 80
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objevila  i  na titulní  straně. „Jak se vyjádřili  čtenáři,  líbí  se jim u témat,  která by bez  

určitého shození či zesměšnění byla příliš školní a poučující. Jeden čas už ale byl skoro  

všude, došlo až k jakémusi přesycení Mourrisonem, tak jsme jeho používání omezili.“49

9.3 Infografika

Mapky, grafy a další prvky byly v tištěných médiích používány již dříve. Ale s tím, jak 

čtenáři začali být zvyklí na vizuální podobu informací v televizi, stoupala potřeba po tom 

typu obrazových prvků, které jsou dnes souhrnně nazývány infografikou.

I v časopise ABC můžeme různé mapy či diagramy najít již na konci 80. let, ovšem 

se  dnešním  množstvím to nelze  srovnávat.  Nyní  platí  pravidlo  ke každému materiálu 

přiřadit alespoň jeden prvek tohoto typu. U článku o zvířeti musí být mapa jeho výskytu, 

průřez  trávicí  soustavou  či  cokoli  jiného  v  grafické  podobě.  Opět  je  zde  znát  posun 

vyvolaný  hlavně  technologickými  možnostmi.  V  možnostech  počítačové  grafiky  je 

vytvářet modely na molekulární úrovni apod. A to je právě to, co si čtenáři, odchovaní 

počítačovými hrami žádají. I kvůli tomu je oblast infografiky jednou z těch, ve které lze 

pozorovat  největší  vývoj,  který  se  podle  ohlasu  čtenářů  v  nejbližší  době  rozhodně 

nezastaví.

49 Ústní vyjádření Jakuba Smetany
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10 ZÁVĚR

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  postihnout  vývoj  grafické  podoby  časopisu  ABC 

v období, které začíná rokem 1989 a končí v roce 2005.

Pokusila  jsem se  zmapovat  dostupné  informace  a  literaturu  k tématice  grafické 

úpravy periodik a jejího působení na příjemce. Zjistila jsem, že existuje vcelku dostačující 

množství literatury, věnující se vytváření dokumentů a práci s jednotlivými prvky grafické 

úpravy. Ovšem současná domácí literatura, která by se zaměřila na psychologické působení 

této  stránky periodického tisku,  neexistuje.  Informace  z této  oblasti  jsem proto  musela 

čerpat z děl  prof.  PhDr.  Miroslava Hladkého.  Ta však jsou i  více než čtyřicet  let  stará 

a většina  myšlenek  je  v nich  značně  ideologicky  zatížená.  Přesto  jsem  se  snažila 

poskytnout  určitý  nástin  pohledu na význam grafické úpravy periodik,  a  to  především 

u dětského příjemce. Ve dvou kapitolách jsem shrnula základní informace o časopisu ABC 

a vývoj technologických prostředků, které umožnily změny ve vytváření grafické podoby 

časopisu.

V druhé, již prakticky zaměřené části jsem popsala vývoj jednotlivých prvků, ze 

kterých se dohromady skládá grafická podoba časopisu ABC. Významným zjištěním je, že 

řada změn nebyla vyvolána jen odlišnostmi v životním stylu české společnosti a především 

dětí a mládeže dnes a před dvaceti lety, jak jsem při výběru tohoto tématu předpokládala. 

Často byly totiž změny způsobeny spíše vývojem na poli technologií, které se na vzniku 

grafické podoby časopisu podílejí. Ty nabídli grafikům časopisu ABC velké množství nový 

možností, které byly postupně metodou pokusu a omylu selektovány tak, aby co nejlépe 

plnily své funkce.

Nejvýraznější  rozvoj  lze pozorovat  v oblasti  užití  obrazových prvků. Je to dáno 

i tím, že zhruba od poloviny 90. let obsazovat stále větší prostor, který dříve patřil textu. 

A zbývající  text  je  co nejvíce  rozčleněn do menších celků.  V zásadě  se  dá říci,  že se 

nemění objem předaných informací, ale pouze jejich forma a to takovým způsobem, aby 
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se vyhovělo potřebám a přáním současného dětského čtenáře. Vývoj ve směru snižování 

objemu textu a jeho fragmentování bude proto pravděpodobně pokračovat i nadále.
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SUMMARY

This bachelor thesis describes the transformations of graphics design of ABC magazine in 

the period from 1989.

ABC is the oldest children magazine in Czech Republic.  The importance of the 

graphics design in children magazines is in the fact,  that visual perception is the most 

popular  kind  of  sensual  perception  in  child`s  age.  That`s  why  children  are  so  much 

interested in watching television and movies. So in the first part there is explained a way of 

impress of visual form of magazines and newspapers. Especially for child reader.

Second  part  is  more  practical  and more  focused  on  ABC magazine.  There  are 

described parts of graphics design, one by one. It is the attempt to create general picture of 

changes in the look of ABC magazine. There are described the conections of graphics 

design with changes in society and technical progress.
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