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Anotace
Ve své práci „Typografie bulvárního tisku“ se hodlám věnovat dvěma
základním věcem. Nejprve se pokusím stanovit a popsat typografické prvky,
jež jsou charakteristické pro současné české bulvární deníky. Posléze bych rád
tyto elementární „stavební kameny“ bulvární grafiky porovnal se složkami,
jichž na svých stránkách užívají tzv. seriózní tištěná média. Závěr věnuji
vyhodnocení toho, zda-li − a popř. v kterých rysech konkrétně − se tuzemské
seriózní noviny přibližují či dokonce shodují s bulvárními tituly.
U obou typů tiskovin jsem pro srovnání zvolil tři zástupce. Na jedné
straně stojí deníky Aha!, Blesk a Šíp, na druhé Hospodářské noviny, Lidové
noviny a Mladá fronta Dnes. Prostorově se chci soustředit jen na titulní strany
těchto periodik. Po zralé úvaze jsem totiž dospěl k závěru, že pokud bych měl
opravdu zevrubně analyzovat celá vydání, překročil bych mnohonásobně
přiměřený rozsah svého textu.
Z časového hlediska jsem své zkoumání omezil na jediný týden, a to od
18. do 22. června 2007. Hlavním důvodem, proč jsem zúžil výběr pouze na
těchto pět dní, je skutečnost, že Hospodářské noviny vycházejí jen v pracovní
dny (tj. od pondělí do pátku). Svoji roli rovněž sehrál fakt, že ačkoliv jdou zbylé
tituly do distribuce i v sobotu, vychází ještě v neděli speciální a rozšířené
vydání deníku Blesk. Tímto krokem chci pouze eliminovat možný − ne přímo
negativní − vliv na postup a vyznění celé práce.

Annotation
My bachelor thesis “Typography of tabloid press” deals with two basic themes.
At first I attempt to designate and depict such typographic elements, which are
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peculiar to the contemporary Czech tabloids. After that I would like to compare
these “building stones” of tabloid graphics with the components, which are
used by so-called broadsheet printed media. I am going to devote the end of my
thesis to evaluation whether – and as the case may be in which particular
features – domestic prestige newspapers approach or even match with their
tabloid counterparts.
For comparison I have chosen three representative samples among both
types of prints. On the one hand there are dailies called Aha!, Blesk, and Šíp, on
the other hand can be found these newspapers: Hospodářské noviny, Lidové
noviny and Mladá fronta Dnes. In terms of spatial determination I want to
focus only on their front pages. After thorough consideration I have reached the
conclusion that if I were to analyse whole issues properly, I would exceed the
appropriate extension of my text multiple times.
As far as time aspect is concerned, I circumscribe my exploration to one
workweek – from the 18th to 22nd of June 2007. The main reason, why I was
forced to narrow the selection, was the fact that Hospodářské noviny were
distributed only from Monday to Friday. Moreover, even though remaining
titles can be bought on Saturday, a special and extended issue of Blesk daily is
available on the market on Sunday. By this measure I want to eliminate possible
– not necessarily negative – impact on the procedure and result of my thesis.

Klíčová slova
Typografie, bulvární a seriózní tisk, vizuální percepce, eye-tracking,
bulvarizující typografické prvky.

Keywords
Typography, tabloid and prestige (broadsheet) press, visual perception, eyetracking, tabloidizing typographic elements.
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Úvod
Téma své bakalářské práce „Typografie bulvárního tisku“ jsem si zvolil jednak
na základě zájmu o grafickou úpravu tiskovin obecně, jednak jakožto důsledek
svého dvouměsíčního působení v pražské redakci deníku Blesk. První věcí,
kterou jsem po příchodu na pracoviště vykonával, byly zběžné pročtení
aktuálního výtisku a příprava témat pro zítřejší vydání. Jelikož mi textové
příspěvky – včetně těch mých – připadaly v drtivé většině nepodstatné a
nezajímavé, věnoval jsem pozornost především grafické podobě listu.
Přemýšlel jsem nad tím, z jakých prvků se vlastně sazba bulvárního tisku
skládá a jak tyto „stavební kameny“ mohou na lidské oko, potažmo na lidskou
psychiku působit. „Velké titulky, značná plocha věnovaná fotografiím, pestré
barvy: přitahují nebo naopak odpuzují potenciální čtenáře?“ ptal jsem se tehdy
sám sebe.
Po čase tato otázka nabyla poněkud jasnější a přesnější podobu a
proměnila se v otázek několik. Můžeme stanovit a popsat typografické prvky,
jež jsou pro současné české bulvární deníky charakteristické? Podle jakých
kritérií lze takovouto kategorizaci provést? O poznatky kterých vědních
disciplín a vědeckých výzkumů by bylo možné se opřít? A v neposlední řadě
existují nějaké bulvarizující typografické elementy, jež na svých stránkách
užívají tzv. seriózní tištěná média? Respektive můžeme vysledovat nějaké
konkrétní rysy, v nichž se tuzemské seriózní noviny přibližují či dokonce
shodují s bulvárními tituly?
Ku zodpovězení těchto otázek však bylo potřeba určit reprezentativní
vzorek zástupců obou typů novin. Při výběru bulvárních titulu jsem nemusel
nikterak váhat. Deníky Aha!, Blesk a Šíp se staly jasnou volbou. Poněvadž jsem
chtěl zachovat stejný počet na obou stranách, zvolil jsem za představitele
seriózních deníků tuto trojici periodik: Hospodářské noviny (zkráceně HN),
Lidové noviny (zkráceně LN) a Mladá fronta Dnes (dále jen MF Dnes). Z
počátku jsem se zamýšlel prostorově soustředit na celá vydání výše uvedených
novin. Po zralé úvaze jsem však dospěl k závěru, že zevrubná analýza celého
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obsahu jednotlivých čísel by vedla k mnohonásobnému překročení rozumného
rozsahu práce, a tím i ke snížení její čitelnosti. A proto jsem se nakonec zaměřil
jen na zkoumání titulních stran.
Časový rámec strukturální analýzy graficko-vizuálního pojetí českých
bulvárních deníků odpovídá jednomu pracovnímu týdnu: od 18. do 22. června
2007. Domnívám se, že vytyčené období poskytuje dostatečně početnou
množinu typografických prvků a jejich kombinací na to, aby mohla být
rozčleněná a její segmenty (bulvární a seriózní) vzájemně porovnány. Hlavní
příslib této práce spočívá ve snaze stanovit zatím ne zcela zřetelnou hranici
mezi vizuálním pojetím denního tisku v poloze bulvární a v poloze seriózní. Do
jaké míry se tento úkol podařil jejímu autorovi splnit, nechť laskavě zhodnotí
čtenáři. Právě oni jsou totiž posledními soudci každého napsaného slova.
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1. Vymezení základních pojmů
Před tím, než se pustím do strukturální analýzy typografického a vizuálního pojetí výše
uvedené šestice celostátních deníků, považuji za žádoucí vymezit základní pojmy, s nimiž budu
dále pracovat. Ačkoliv jsem si vědom faktu, že u svých formulací podpořených zdroji nemohu
dosáhnout naprosté přesnosti, domnívám se, že pro účely této práce postačí sjednocení se na
více či méně volnějších definicích. Penzum potřebných termínů poté v třetí části této kapitoly
rozšířím o několik přidružených výrazů, u nichž by podle mého názoru mohl nastat
interpretační rozkol.

1.1 Grafika a typografie
Spočívá-li můj hlavní úkol v popsání a zhodnocení grafické, resp. typografické podoby
vybraných novin, bude jistě rozumné a předvídatelné, že začnu nastíněním významů slov
grafika a typografie.
První jmenované pochází z řeckého graphium − česky kovové pisátko. V nejobecnější
rovině jde o souborné označení pro ruční či v současnosti počítačem algoritmizované kresby
především uměleckého charakteru a rozmnožovací techniky (např. dřevoryt, lept nebo
litografie). Ačkoliv se první grafické dřevořezy objevovaly v Číně již od 6. století, k masivnímu
rozvoji grafiky došlo až na konci vrcholné středověku v důsledku rozšíření papíru a vynálezu
knihtisku. Za grafiku můžeme rovněž považovat jakékoli umělecké či jinak využitelné (kupř.
komerčně) dílo vytvořené jedním z kresebných postupů či rozmnožovacích technik. Nezáleží
přitom na volbě podkladového materiálu pro konkrétní výstup, tzn. že může jít jak o papír či
plátno, tak i kámen nebo počítačovou obrazovku. Grafiky členíme do tří základních skupin 1 :
1. Volné, vytvářené dle vlastní představy autorů, kteří si sami volí námět, myšlenku a
způsob provedení. Tyto grafiky by měly podléhat jistým kvalitativním zákonitostem,
která obecně platí pro výtvarnou tvorbu.
2. Užité, tj. určené k praktickému využití, řadíme sem především pozvánky, oznámení, ex
libris 2 , knižní obálky, ale i některé typy plakátů.
3. Reprodukční, u nichž se umělecká originalita zpravidla omezuje jen na návrh, který je

1 Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999; 3. svazek, s. 82.
2 Drobný grafický list se jménem vlastníka knihy, většinou mající uměleckou hodnotu.
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poté masově rozmnožen (např. knižní a jiné ilustrace, některé druhy plakátů a
kalendářů a další).
V užším slova smyslu bychom si vystačili s obrazem a písmem, rozmnoženém ve
stanoveném nákladu jednou z tiskových technik. Praktická encyklopedie žurnalistiky rozšiřuje
tento pojem na „tvorbu v oblasti písma, typografického návrhářství vizuálně komunikačních prostředků
v tištěné i počítačové produkci; u počítačového zpracování rozlišujeme grafiky na bitmapové (černobílé či
barevné polotónové obrázky) a vektorové (čáry, křivky, plochy).“ 3
Druhý termín, o kterém se nyní pokusím podat postačující výklad, původně odkazoval ke
knihařství 4 , popř. tiskařskému umění 5 . V dnešní době však hovoříme o typografii jako o
uspořádání a grafické úpravě nejen tiskovin, ale i rozličných dokumentů elektronické (digitální)
podoby. Vezmeme-li si k ruce opět Praktickou encyklopedii žurnalistiky, zjistíme, že typografii
lze označit za „výtvarný obor, součást užité grafiky soustřeďující se především na grafické návrhy všech
druhů tiskovin, písma i značek.“ 6 Z toho vyplývá, že její − ať už přímý nebo nepřímý − vliv spadá
nejen do oblasti polygrafie 7 , ale zároveň výrazně spoluvytváří prostředí, v němž žijeme,
přesněji jeho obrazový (zrakem zachytitelný) ráz. Nejde pouze o nápisy, vývěsní štíty či
reklamní poutače všude v ulicích a na náměstích. Stejně tak sem patří i veškeré vizuální
informační systémy, kterými jsou mj. ukazatelé a informační tabule na nádražích, letištích,
tramvajových a autobusových zastávkách, v metru či přístavech. Vynechat nemohu ani
všemožné obaly, igelitové tašky a mikrotenové či papírové sáčky, osobní zavazadla ap.
Z etymologické hlediska jde o složeninu dvou řecký slov: typos (neboli něco, co
představuje či zastupuje něco jiného) a graphia (česky psát). Abych neopomněl alespoň zčásti
postihnout také historický vývoj typografie, zmíním, že podle názoru řady odborníků (Vladimír
Beran, Bohuslav Blažej, Jiří Eliška či Oldřich Hlavsa) se její dějiny začaly psát roku 1445, resp.
1450. Právě s těmito daty je totiž v Evropě spojován vynález knihtisku mohučským zlatníkem
Johannesem Gensfleischem. Až do přelomu 19. a 20. století byla typografie brána jako nanejvýš

3 Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 76.
4 Tohoto velmi stručného vysvětlení typografie se nám dostane při prostudování XXV. svazku Ottova slovníku

naučného (Praha: Argo, 2000).
5 O mnoho více informací se nedozvíme ani z heslového záznamu ve Slovníku cizích slov (Praha: Rudé právo,

1966).
6 Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 197.
7 Souhrnné pojmenování pro komplexní zpracování obrazových a textových předloh a jejich následné rozmnožení

tiskem. Polygrafie zahrnuje jak přípravné fáze, tj. přípravu a zhotovení tiskových forem, tak rovněž dokončovací
práce − ořez a vazbu.
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odborná a zodpovědná práce s kovovou sazbou, tudíž byla považována nejprve za řemeslnou a
později umělecko-řemeslnou disciplínu. Posledních sto let však situaci výrazně změnilo a
typografie se stala vysoce technickým oborem využívajícím nejmodernějších informačních
technologií.
Na závěr této podkapitoly bych rád ještě uvedl jeden důležitý pojem, který souvisí s výše
probraným jen nepřímo, ale ve své práci jej budu používat poměrně často. Krátká zmínka se
bude týkat layoutu, pod nímž si jednoduše představme detailně rozkreslený návrh pro
zalomení a výsledný vzhled tiskoviny, případně nějakého elektronického dokumentu (např.
webové stránky). Podrobnější informace poskytuje Praktická encyklopedie žurnalistiky, v níž
tomuto heslu odpovídá následující popis: „základní koncepční rozvržení tiskoviny z hlediska
obsahové struktury a vizuálně výtvarné jednoty od zákresu jednotlivé strany až po celou maketu
publikace či periodika.“ 8 V oblasti tzv. desktop publishingu 9 (dále jen DTP) představuje layout
označení pro předlohu(-y) stránek odpovídající tiskoviny, jež jsou určeny k lámání (příprava
tiskového vzoru).

1.2 Tisk bulvární a seriózní
I přesto, že tendence panující ve většině zemí, v nichž tzv. bulvární periodika vycházejí,
zaujímají vůči této formě tisku spíše negativní stanovisko, pravdou zůstává, že tento druh
cenově levného zboží, označovaného v angloamerické tradici jako penny press 10 , sehrává
významnou ekonomickou a sociální úlohu. Její podrobné rozebrání však přesahuje rámec této
práce, tudíž se o ní dále zmiňuji jen velmi stručně. Bulvární tisk, jak název napovídá, odvozuje
svůj původní význam od francouzského slova boulevard, jež lze přeložit jako širokou třídu či
velkoměstskou ulici. Šlo tedy o noviny, jež se objevily v třicátých letech 19. století (především
ve Francii a Spojených státech) a které prodávali potulní kameloti na veřejných prostranstvích,
zvláště ulicích. Jak jsem již uvedl, na tehdejším mediálním trhu se vyprofilovala laciná
komodita, jež se brzy − mj. i díky propagování senzačních a podbízivých příběhů − začala

8 Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 97.
9 Proces, při němž dochází k převodu textu a obrazových prvků digitální cestou na podklady určené ke

konečnému zpracování tiskem.
10 Slovní spojení odvozeno z anglického penny (mince nejnižší hodnoty) a press (tisk), představuje kategorii tisku,

který je prodáván za cenu, jež je dostupná širokým čtenářským okruhům. Někteří autoři považují pojem penny
press za synonymum první etapy rozvoje bulvárního tisku a chápou tím ekonomickou i obsahovou přístupnost
denního tisku lidem. (Reifová Irena a kolektiv: Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004; s. 181)
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masově šířit mezi vesměs méně vzdělané vrstvy obyvatelstva. Užitý jazyk a forma podávání
informací v těchto titulech byly natolik jednoduché, a proto přístupné, že jim mohl snadno
rozumět každý, kdo dovedl číst.
Postupem času se slovo bulvár(-ní) začalo používat pro neseriózní, neověřené zprávy
publikující, laciný a pokleslý (někdy až vulgární) typ novin nebo časopisů. U některých z nich
navíc dochází k tomu, že informace a obrazový materiál se získávají ilegální či neetickou cestou:
mj.

neoprávněným

odposlechem

telefonátů

a

soukromých

rozhovorů,

pořizováním

audiovizuálích (či pouze zvukových) záznamů skrytou kamerou a mikrofonem nebo případně
nedovoleným snímáním osob fotoaparáty s teleobjektivy. Podle autorů Praktické encyklopedie
žurnalistiky bychom měli mít na paměti, že se bulvární média „výhradně specializují na senzace 11
a podávají je jednoduchou a zábavnou formou, která nevyvolává podněty k přemýšlení, ale vesměs nutí
příjemce k pasivní konzumaci.“ 12 Možné riziko pro recipienty bulvárních médií tkví také
v splývání reality s iluzí, v preferování skandálů 13 a neštěstí, jež jsou prezentována jako
nejvýznamnější události.
Mezi vnější atributy bulvárních novin patří hlavně velké a barevně výrazné (až křiklavé)
titulky, ilustrační kresby, mající často podobu karikatur, názorné infografiky, fotografie a
v neposlední řadě i krátké články a další redakční příspěvky. Podrobnější pojednání o
typografické a vizuální stránce bulvárních periodik podám v třetí kapitole. Pokud jde o
inzerenty, převažují mezi nimi velké obchodní řetězce nabízející většinou levné spotřební zboží
či poskytovatelé služeb, jež cílí na co nejširším spektrum potenciálních zákazníků. Zaměříme-li
se na vnitřní stavbu bulvárních periodik, jako vhodné výchozí vodítko nám může posloužit
klasifikace strukturálních znaků, kterou ve své knize Moc a nemoc médií 14 uvádí Karel
Hvížďala. Zmiňuje celkem pět rysů, odpovídajících pěti sociálním funkcím, které by tento druh
tisku měl ve společnosti plnit:
− Zaprvé seznamuje lidi, kteří většinou moc nečtou, s nejzásadnějšími politickými (a
popř. ekonomickými) problémy v přiměřeně zjednodušené formě.
− Za druhé přináší bezplatný právní a sociální servis pro nemajetné vrstvy obyvatelstva,
11 Události, jež vyvolávají značný rozruch, překvapení nebo silný (a často negativní) ohlas veřejnosti.
12 Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 32.
13 Jednání, událost či okolnosti, jež jsou spjaté se závažným porušením, přehlížením nebo znevážením hodnot,

norem či mravních principů převažujících v dané době a dané společnosti. (Jirák, J. a Köpplová, B.: Média a
společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003; s. 31)
14 Hvížďala, Karel: Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán/Máj, 2003; s. 173−74.
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které si ho nemohou z vlastních prostředků dovolit.
− Za třetí stimuluje kult úspěšnosti mezi širším obyvatelstvem.
− Za čtvrté „uspokojuje“ potřebu po krvi a sexu u některých skupin lidí.
− Za páté mívá nejlépe redakčně zpracované sportovní rubriku, která někdy dosahuje až
poloviny stránkového rozsahu novin.
Abych dodržel předem vytčenou posloupnost, pokusím se nyní věnovat problematice tzv.
seriózního tisku. Slovo problematika jsem užil záměrně, poněvadž při formulování jakýchkoliv
přesnějších charakteristik seriózní tisku budeme narážet na velké překážky. Hned na počátku
musím upozornit, že jednoznačná či alespoň konzistentní definice neexistuje. Teoretik
komunikačních studií Denis McQuail ve své knize Úvod do masové komunikace 15 nastiňuje
výchozí koncepci seriózního tisku (tzv. prestige press) slovy: „Buržoazní listy konce 19. století
představují jeden z vrcholů v dějinách tisku a podstatně přispěly k našim současným představám o
podobě novin a jejich posuzování. Období »vyšší buržoazie« v historii tisku, tedy přibližně od roku 1850
do konce století, bylo ovlivněno několika událostmi: vítězstvím liberalismu a neexistencí nebo zrušením
přímé cenzury a finančních omezení, dále nástupem progresivní kapitalistické třídy a několika nových
profesí a konečně mnoha společenskými a technologickými změnami, jež podpořily vznik a vývoj
národního či regionální tisku a vedly k vysoké úrovni kvality informací.“
Vyjdeme-li z tohoto historického odkazu, můžeme usuzovat, že seriózní tisk by měl
poskytovat vyvážené a nezaujaté zpravodajství 16 , vytvářet prostor pro prezentaci různorodých
názorů na významné společenské a politicko-ekonomické problémy, přicházet s opodstatněnou
a konstruktivní kritikou konání veřejně činných osob, státních orgánů a představitelů trojí
moci 17 , kultivovanými materiály vzdělávat své čtenáře a rozvíjet jejich znalosti a v neposlední
řadě vykonávat jakousi kontrolní funkci veřejného dění. Podle Denise McQuail 18 se hlavními
rysy nového seriózního, chceme-li prestižního či elitního, tisku staly:
1. formální nezávislost na státu a jakýchkoli formálně uplatitelných zájmech,
2. uznání novin jako významné instituce politické a společenského života,
15 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999; s. 36.
16 Zpravodajství představuje jak vědomou novinářskou činnost, tak i konkrétní, smysly vnímatelný výsledek této

činnosti, která se projevuje v obsahu novin, časopisů, rozhlasu, televizi či na internetu. Zpravodajství má být
pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté, a poctivé jak při výběru, tak při zpracování a následné prezentaci,
ověřené alespoň ze dvou nezávislých zdrojů, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné. (Kolektiv autorů:
Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 21)
17 Trojí moc chápeme v demokratických státech jako účinné rozdělení formální moci nad společností do tří složek:

exekutiva (výkonná moc), legislativa (zákonodárná moc) a justice (soudní moc).
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3. vysoce vyvinutý smysl pro společenskou a etickou odpovědnost,
4. vývoj novinářské profese jako „objektivního“ zpravování o událostech.
Kdybychom se zaměřili na grafickou stránku seriózních listů, pravděpodobně bychom
vysledovali následující znaky. Zaprvé, vesměs nenápadná úprava bez všemožných okázalostí,
jež se projevuje ve volbě písma, barev, obrazového materiálu a dalších elementů. Vzhled je tedy
spíše založen na černobílé kombinaci, která sice může být doplněna o barvy, ale jejich spektrum
by mělo zůstat užší a decentní. Výsledná jednoduchost − a částečně i strohost − vizuálního
vyznění přispívá k očím příjemnějšímu a logicky propracovanějšímu předávání souvislých
informací. Zadruhé, při zpracování a následném zalomené fotografií a infografik by obecně
nemělo docházet k jejich přesahování do dalších materiálů. Upevňuje se tím jednak obsahové
rozdělení materiálů (tedy čtenáři přesně vědí, co patří k čemu) a jednak nedochází k možným
interpretačním nejasnostem. Zatřetí by se měly tyto deníky vyvarovat dvěma „pokleskům“,
které jsou charakteristické pro bulvární periodika. Jde o umísťování reklamních ploch na titulní
stránku a o záměrně přenášení článků z titulní strany do prostředních listů.

1.3 Bod, linie, plocha
Z grafického hlediska vystupují tyto tři pojmy jakožto základní prvky, z nichž se skládá
libovolná stránka jakéhokoli tištěného média (tedy i novin). Každý z nich odkazuje k víceru
významů, jež by bylo záhodno uvést, a to nejen pro lepší orientaci, ale především za účelem
zpřesnění teoretických základů, na kterých budu stavět své další úvahy. Předem upozorňuji, že
v této podkapitole se uchyluji k několika matematickým pojmům, jejichž významy lidé často
zaměňují, popř. užívají nepřesně. A i proto jsem se rozhodl na závěr své práce umístit
matematický dodatek, v němž najdete vysvětlení použitých termínů v rozsahu odpovídajícímu
charakteru a zaměření této bakalářské práce.
Bod je základní geometrický pojem a útvar, jímž jsou tvořeny křivky, plochy a další
rovinné či prostorové objekty. V matematice se bod zavádí pomocí axiomů (postulátů), tudíž ho
dále nedefinujeme a ani nepřemýšlíme o jeho možných interpretacích. Ve fyzice hovoříme o tzv.
hmotném bodě, jež nám slouží jako abstrakce (myšlenkově vytvořené zobecnění) tělesa
zanedbatelných rozměrů. Uvažovat lze i o jistém fyzikální či chemické stavu, který
charakterizují určité specifické vlastnosti (např. rosný bod, bod ekvivalence nebo Curieův bod).

18 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999; s. 36.

- 16 -

Bakalářská práce

Typografie bulvárního tisku

Přesuneme-li se do polygrafie, vztahujeme bod k označení základní jednotky typografického
měrného systému, přičemž jeho velikost odpovídá 0,3579 mm 19 . Počet typografických bodů
kupř. udává stupeň velikosti písma. Pokud chceme na bod nahlížet komplexněji, můžeme
využít stanovisko ruského výtvarného teoretika a malíře Wassilye Kandinského, jež publikoval
ve svém pojednání Bod – linie – plocha 20 , kde mj. uvádí: „Geometrický bod je fenomén neviditelný.
Proto jej musíme definovat jako fenomén nehmotný. Z hlediska hmoty se geometrický bod rovná nule...
(Tu) ...spojujeme s představou maximální úspornosti, tedy s krajní, ovšem výmluvnou zdrženlivostí.
Geometrický bod si proto představujeme jako nejvyšší a jedinečné spojení řeči a mlčení.“
Linií můžeme rozumět jakkoli čáru, ať skutečnou (reálně vyobrazenou) nebo pomyslnou
(tj. ve smyslu meze, hranice, rozhraní, případně nějaké ucelené řady), přímku (druhý základní
geometrický pojem), tah libovolným nástrojem (tužka, štětec, kurzor na obrazovce atd.), rys i
obrys. Termín však zahrnuje i jevy a skutečnosti spjaté s pohybem po prostoru, resp. rovině, jíž
může být také list papíru. Dostáváme se tak ke slovům jako spoj(-nice), trať, linka (viz níže), ale
i k výrazům typu směr, ráz, vývoj nebo postup. V poslední řadě lze o linii uvažovat jako o
rodové větvi, generaci či pokolení. Velice podobný − a tudíž snadno zaměnitelný − pojem linka
představuje souvislou (nepřerušovanou) rovnou čáru, která při umístění na omezenou (konečně
rozlehlou) plochu nabývá podobu úsečky. Linka ovšem může také odkazovat k analogickým
pohybovým charakteristikám jako linie. Především se jedná o spoj, dopravní trať anebo vedení
určitým směrem.
Proveďme nyní klasifikaci přímek z hlediska jejich směrnicové orientace vůči libovolné
vodorovné ose. Rozlišujeme tři základní podoby: horizontály, vertikály a diagonály. První
z nich podle Kandynského21 21 představuje „nejjednodušší formu přímky, jež bývá spojována s
představou linie anebo plochy, na níž člověk stojí nebo po níž se pohybuje. Horizontála je tedy studenou
nosnou základnou...“ V jejím zcela zjevném vnějším i vnitřním protikladu se jeví kolmo nasazená
vertikála. U té autor 22 poznamenává: „plošnost je nahrazena výškou a studenost střídá teplost.“
Posledním typem je diagonála, která se od obou výše zmíněných teoreticky odklání ve stejném
úhlu, a má k nim tudíž shodný vztah: její vnitřní znění se projevuje rovnoměrnou směsí
19 Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999; 1 svazek, s. 419.
20 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 21.
21 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 52.
22 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,
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studenosti a teplosti. Kandynský 23 ke klasifikaci dodává, že „veškeré ostatní přímky jsou jen
většími či menšími odchylkami od diagonály. Jejich vnitřní znění podmiňuje míra jejich inklinace ke
studenosti nebo teplosti formy.“
Poslední výraz, na nějž bych se zde rád zaměřil, je plocha. V geometrii vystupuje jako
spojité zobrazení dvojrozměrného intervalu do prostoru (plocha daná parametricky 24 ). Zadána
však může být také implicitně. Poté se jedná o množinu všech bodů v prostoru, jejichž
souřadnice vyhovují rovnici ve tvaru F(x, y, z) = 0, kde funkce F je hladká funkce prvního
stupně na intervalu svého definičního oboru, tj. má v celém tomto intervalu spojité první
parciální derivace. Plochu můžeme dále chápat jako mez (rozhraní) dvou prostorů 25 , tj. opět
dvoudimenzionální útvar (poněvadž zanedbáváme její hloubku), jenž vzniká pohybem přímky
či obecně křivky v prostoru podle určitého zákona. V závislosti na činiteli pohybu dělíme
plochy na rovné − roviny − a křivé − obliny. Příkladem může být povrch krychle, plášť kuželu
či kulová plocha.
Přesuneme-li se do oblasti výtvarného umění, narazíme na čtyři možná pojetí plochy.
První je tzv. podkladová plocha 26 (anglicky ground plane), jež ve středové kompozici znázorňuje
vodorovnou plochu promítání, na níž kupř. malíři zachycují okolní motivy. Druhá varianta,
odvozená od pokladové plochy, se nazývá horizontální plocha 27 (anglicky horizontal plane) a ve
středové kompozici ji chápeme jako rovinu rovnoběžnou s linií obzoru, podél níž jsou
pozorované objekty promítány do obrazu. Třetím typem je vertikální plocha 28 (anglicky vertical
plane), která je kolmá na podkladovou plochu a kterou prochází pod určitým zorným úhlem.
Poslední možnost představuje tzv. obrazová plocha 29 či plocha obrazu (anglicky picture plane),
jež se nachází přímo za rámem − pomyslnou nosnou konstrukcí obrazu. Jedná se o místo, kde
načrtnutý prostor začíná ustupovat do pozadí, proto obrazovou plochu můžeme někdy chápat

2000; s. 52.
23 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 53.
24 Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999; 6. svazek, s. 152.
25 Ottův slovník naučný. Praha: Argo, 2000; XIX. svazek, s. 935–36.
26 Kolektiv autorů: McGraw-Hill Dictionary of Art. Londýn: McGraw-Hill Publishing, 1969; 4. svazek, s. 389–90.
27 Kolektiv autorů: McGraw-Hill Dictionary of Art. Londýn: McGraw-Hill Publishing, 1969; 4. svazek, s. 390.
28 Kolektiv autorů: McGraw-Hill Dictionary of Art. Londýn: McGraw-Hill Publishing, 1969; 4. svazek, s. 390.
29 Kolektiv autorů: McGraw-Hill Dictionary of Art. Londýn: McGraw-Hill Publishing, 1969; 4. svazek, s. 390.
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jako nárysnu 30 . Načrtnutá schémata všech čtyřech druhů „výtvarné“ plochy naleznete
v obrazové příloze, jež se nalézá na konci práce.
S ucelenějším výkladem plochy přichází Kandiského výše zmiňovaný analytický spis 31 . V
něm autor zavádí pojem základní plocha (dále jen ZP) a označuje ho za: „materiální plochu, jejíž
úkolem je nést obsah díla.“ ZP je zde schématicky vymezená dvěmi horizontálními a dvěmi
vertikálními liniemi, z čehož můžeme vyvozovat, že vlastnosti, které Kandinsky přisoudil
horizontálám a vertikálám, se budou promítat rovněž do výchozího znění ZP. Ta je sama o sobě
živoucí fenomén, jenž se v každé chvíli orientuje směrem nahoru anebo dolů. „Nahoře vyvolává
pocit uvolněnosti, lehkosti a osvobození, nebo dokonce svobody. ... Dole vyvolává zcela protikladné pocity
houstnutí, tíhy, spoutanosti.“ 32 Lze tudíž říci, že čím více se blížíme hornímu okraji ZP, tím
důrazněji se stupňuje uvolněnost a lehkost. V horní části ZP se prosazuje neschopnost udržet
jakékoli těžší formy, jelikož pocit tíhy se zde výrazně zvyšuje. Naopak čím více se přiblížíme k
dolnímu okraji ZP, tím zřetelněji se projevuje seskupování − byť sebemenších − ploch, čímž
vzrůstá schopnost unést objemnější a těžší formy. Ty zde totiž přicházejí o svou váhu a dojem
jejich tíhy se značně oslabuje.
Dvojice vertikál vymezující ZP leží rovněž vpravo a vlevo. Kandinsky levou stranu ZP
spojuje s vlastnosti příznačnými pro „nahoře“. „Hlavní rozdíl spočívá v míře těchto charakteristik. Je
nesmírně důležité, aby se jednotlivé stupně těchto tří pocitů proměňovaly také vlevo, a to tak, že se
směrem nahoru budou zesilovat a směrem dolů oslabovat.“ 33 Analogický vztah můžeme vysledovat
mezi oblastmi vpravo a dole. Kandinsky se dále zaměřuje na pohyby vycházející do těchto
dvou stran. Pohyb směřující doleva považuje za vykročení do svobody nebo do dálky. „Tímto
směrem opouští člověk domov... Pouští se do dobrodružství. Proto se formy, jejichž napětí směřují doleva,
vyznačují jistou dobrodružností, intenzita jejich pohybu postupně sílí a jejich rychlost se zvyšuje.“ 34 Na
opačné konci stojící pohyb doprava směřuje k nastolení řádu. „(Jde o) ...návrat zpět domů,
doprovázený určitou únavou, jeho konečným cílem je klid. Čím blíže doprava, tím je pohyb matnější a
30 Nárysna označuje svislou rovinu, jednu ze dvou průměten (druhá, vodorovná se nazývá půdorysna)

v rovnoběžném pravoúhlém promítání.
31 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 109.
32 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 111.
33 Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 113.
34 Kandinsky Wassily: Bod − linie − plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,
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pomalejší − napětí forem postupně slábne...“ 35
K dokončení úvah o ZP zbývá ještě popsat její vztah k diagonále. V případě ideální (tj.
čtvercové ZP) svírá diagonála s libovolnou vodorovnou přímkou úhel 45°. Změní-li se ZP v
jinou pravoúhlou plochu, sevřený úhel se buď zvětší, anebo zmenší. Diagonála se tak přiblíží
buď k vertikále nebo horizontále. I proto ji můžeme považovat za ukazatel napětí (viz výše).
Touto cestou vznikají výškové a šířkové formáty. Průsečíkem obou diagonál spuštěných
z horních rohů získáme střed ZP. Vodorovná a svislá přímka procházející tímto středem
rozdělují ZP na čtyři části, z nichž každá disponuje odlišnou vlastností (viz Tabulka č. 1). Tyto
čtyři díly se sbíhají v rovnovážném středu, z kterého se po diagonálách rozprostírá napětí (viz
obrazová příloha).

Část ZP

Směr napětí

Vyznění části ZP

Vhodný typ formy (dle tíhy)

a

1a2

nejvolnější spojení

nejlehčí formy

b

1a3

mírný odpor směrem nahoru

lehčí až neutrální formy

c

2a4

mírný odpor směrem dolů

neutrální až těžší formy

d

3a4

největší odpor

nejtěžší formy

Tabulka č. 1 shrnuje základní poznatky o čtyřech částech, na něž může ZP rozdělit.

2. Vizuální vnímání novinových stránek
Příčina, jež mě vedla k zahrnutí této − pro leckoho tématicky vzdálené − kapitoly do své práce,
se vztahuje k velmi závažné věci, kterou však lze vystihnout velmi prostě: „nejde jen o to co, ale
také o to jak.“ Chci-li úspěšně dostát zadání, nemohu se soustředit pouze na předmět
zkoumání, tj. na titulní strany celostátních deníků, ale musím rovněž zhodnotit, jaký aparát
k tomu používám, do jakého funkčního celku spadá a jak funguje. Jako každý čtenář, se musím
nutně spolehnout na zrak, jenž se ovšem řídí určitými zákony vizuální percepce, chcete-li
obrazového vnímání. Proto se zde v několika následujících odstavcích pokusím shrnout
nejdůležitější aspekty tohoto fyziologicko-psychickém procesu. Druhou část bych poté rád
věnoval základní koncepci a výsledkům výzkumu Eyetrack III 36 , který na přelomu roku 2003 a
2004 provedly dva americké instituty zabývající se mediálním studiem a žurnalistikou.
2000; s. 114−15.
35 Kandinsky Wassily: Bod − linie − plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,

2000; s. 115.
36 Podrobné informace včetně doprovodných obrazových a audiovizuálních materiálů naleznete na webových
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Společný projekt Poynter Institute a Estlow Center byl primárně zaměřen na analytické
sledování a popis fixací a pohybů očí testovaných osob po webových stránkách on-line
zpravodajských serverů. Ačkoliv z hlediska layoutu existuje několik rozdílů mezi tištěnými
novinami a stránkami internetového zpravodajství, lze u nich nalézt i řadu shodných či
přinejmenším podobných rysů. Minimálně použité typografické prvky (texty, titulky,
fotografie, infografika ad.) se ve své podstatě nemění.

2.1 Základy vizuální percepce
Proces obrazového nebo též zrakového vnímání probíhá ve vzájemné spolupráci dvou složek:
fyziologické a psychické. První z nich tvoří zrakový systém představující soubor orgánů, které
zajišťují příjem, přenos a zpracování informací vyvolaných světelným podnětem. Druhá složka
se skládá z individuálních predispozic a zaměřenosti konkrétního živočicha, v našem případě
člověka. Pro správné fungování vizuální percepce jsou nezbytné kontury vnímaných předmětů.
Ty podněcují k činnosti tzv. tvarové snímače (detektory), které jsou tvořené určitými skupinami
neuronů mozkové kůry. Kombinace všech podstatných znaků vnímaného objektu umožňují
vznik komplexního zrakového vjemu, na jehož interpretaci se podílí především individuální
zkušenosti. Jejich prostřednictvím se v mozkové kůře do značné míry formuje přesnější obraz
objektu (např. původně nejasné či špatně rozeznatelné lodi na horizontu).
Pro další výklad bude vhodné rozlišit dva jednoduše zaměnitelné pojmy 37 . Ačkoliv oba
obsahují slovo pole, jeho významy se v kombinaci s patřičným adjektivem značně rozcházejí.
Vjemové pole představuje základní funkční jednotku oka, jež odpovídá té části plochy sítnice, z
níž lze vyvolat podráždění jednoho vlákna zrakového nervu. Oproti tomu zorné − nebo také
zrakové − pole odkazuje k části prostoru, kterou může pozorovatel postřehnout upřeným
pohledem bez nutnosti pohybu oka anebo otočení hlavou.

2.1.1 Fyziologická rovina vizuální percepce
Nejprve se soustřeďme na fyziologickou složku vizuální percepce. Zrak představuje pro
živočichy, člověka nevyjímaje, „zařízení“ (smysl) pro příjem a zpracování informací o vnějším
prostředí. Klíčovým nositelem těchto dat je světlo, přesněji světelný podnět, jenž však není
stránkách http://poynterextra.org/eyetrack2004/index.htm.
37 http://www.elkovo-cepelik.cz/teorie/fyziologie-zrakoveho-systemu.htm (28. 2. 2008, 15:25)
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ničím jiným než elektromagnetickým vlněním. Světelné zdroje proto chápejme jako prostředky
umožňující přijímat informace. Na druhou stranu však mohou toto přijetí nejen usnadňovat, ale
za určitých podmínek též ztěžovat. Zrakový systém vnímá světelné podněty pomocí zrakových
pigmentů uložených ve světločivých buňkách (fotoreceptorech) sítnice oka. Člověk dokáže
zachytit světlo v rozsahu vlnových délek od 390 do 790 nanometrů 38 . Uvedené hodnoty po
převedení do barevného spektra 39 odpovídají jeho krajním bodům: (modro)fialové a červené.
Fotoreceptory dělíme do dvou skupin. První jsou tyčinky, které zprostředkovávají vidění
za šera a zčásti i ve tmě. Proto jim říkáme receptory skotopického (nočního) vidění. Na opačné
straně stojí čípky, jež se starají o vidění při plném, denním osvětlení; tudíž jde o receptory
fotopického (denního) vidění. Rozlišujeme tři kategorie čípků, a to podle citlivosti na jednu ze
tří základních barev viditelného spektra: červenou, zelenou a modrou. Po dopadu světelných
paprsků vznikají ve světločivých buňkách elektrické signály vedoucí ke tvorbě vzruchů. Ty se
nervovými vlákny šíří do zrakovém centru neokortexu 40 , v němž jsou nejprve po částech (linie,
kontrast, barva, pohyb aj.) analyzovány. Výstupní data poté procházejí složitým procesem
v asociačních oblastech, z nichž nakonec získáme zrakový vjem. Zajímavostí je, že důsledkem
toho, že se čípky rozkládají pouze ve střední části sítnice, dovede lidské oko rozeznávat barvy
pouze ve středních částech zrakového pole. Na periférii rozlišujeme pouze různé stupně
světlosti, nikoli však barvy předmětu.
Nepostradatelnou součástí zrakového systému je periferní část okohybného aparátu, jejž
tvoří vnitřní a vnější svaly oka. Svoji pozornost zaměřme na ty vnitřní, nacházející se uvnitř
zrakové bulvy. Pro účely této práce postačí, když se zmíním pouze o třech nejvýznamnější
z nich. Prvním je akomodační sval, který mění zakřivení oční čočky, čímž zajišťuje správnou
ostrost zobrazení na sítnici při změnách vzdálenosti předmětu. Druhými jsou svaly rohovky
oka – svěrače a rozvírače zorničky, jež přizpůsobují její průměr, a tím regulují celkové množství
světla dopadajícího na povrch sítnice. Vyhodnocení zrakové informace centrálním nervovým
systémem má za následek automatické oční pohyby, které povětšinou patří k podkorovým
38 Číselné údaje převzaty z publikace: Veličkovskij, B. M., Zinčenko, V. P. a Lurija, A. R.: Psychologie vnímání. 1.

vyd. Praha : SPN, 1979; s. 80.
39 Ve výtvarném umění odpovídá barevné spektrum systému tří základních (žlutá, červená a modré) a tří

doplňkových (oranžová, (modro)fialová a zelená) barev. Významově blízký termín představuje tzv. viditelné
(některé zdroje − např. Otevřená encyklopedie Wikipedia či encyklopedie Britannica − uvádějí též optické)
spektrum. To vzniká při průchodu a následném lomu paprsku světla trojbokým průhledným hranolem.
40 Neokortex v lékařství označuje novou kůru koncového mozku, která se vyvinula jen u savců. Obsahuje nejvyšší

nadřazená centra mozku. U primátu a člověka je sídlem vyšší nervové činnosti. (Všeobecná encyklopedie Diderot v
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reflexům. Tyto pohyby jsou zajišťovány šesti vnějšími svaly oční koule.
Zásadní vliv na získávání vizuálních dat z okolí mají tzv. makropohyby 41 očí, jež členíme
do tří velkých skupin. Do první z nich spadají rychlé, skákavé, někdy až trhavé pohyby, jež
nazýváme sakadické. Pozorovat je můžeme při zrakovém hledání předmětu nebo prohlížení
nepohyblivých zobrazení. Jestliže se zrakem zkoumaný předmět nachází blíže nebo dále od
pozorovatele, než bod fixace 42 , obracejí se oči tak, aby nový fixační bod byl promítnut do úseku
centrálních jamek 43 . Jedná se o tzv. vergentními pohyby (druhá skupina makropohybů). Ty
vznikají při oddálení předmětu na ne více než pět až šest metrů. U větších vzdáleností jsou osy
obou očí prakticky souběžné. Poslední druh makropohybů představují plynulé a pomalé
sledovací pohyby. Vznikají jako pouhá odezva na pohyby předmětů nebo samotného
pozorovatele.

2.1.2 Psychologická rovina vizuální percepce
Psychologickou složku procesu vizuální percepce se zabývá především tvarová či jinak celostní
psychologie, která vznikla na počátku 20. století jako reakce na asociativní koncepci vnímání 44 .
Ta vycházela z názoru, že obraz, který vnímáme, je ve skutečnosti složitým splynutím
prvotních elementů − počitků. A samotný počitek chápala jako uvědomovaný stav smyslového
orgánu, který je vystaven působení izolovaného vnějšího podnětu. Vjem poté vzniká spojením
počitků pomocí asociací dle příbuznosti nebo shody. Asociativní teorie se však potýkala se
zásadním problémem: vysvětlením vnímání prostoru. Potíže se odvíjely především
od vymezení prvotních počitků vytvářejících vjem prostoru a nalezení způsobu jejich
sjednocení. Celostní psychologové proto prosazovali, že celistvost duševních jevů nelze
druhotně odvozovat ze základních jevů (počitků). Na základě primátu celku či tvaru

osmi svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999; 5. svazek, s. 336.)
41 Mimo makropohybů vykazují oči ještě dvě další třídy pohybů: mikropohyby (drobné, mimovolné pohyby očí

během fixace) a tzv. zástupné pohyby, řadící se svou funkcí kamsi doprostřed mezi mikro- a makropohyby.
(Veličkovskij, B. M., Zinčenko, V. P. a Lurija, A. R.: Psychologie vnímání. 1. vyd. Praha : SPN, 1979; s. 75−79)
42 Centrální jamka (lek. fovea centralis retinae) je součástí vnitřní vrstvy oka, umístěná ve středu tzv. žluté skvrny

(macula lutea) ležící na sítnici. Obsahuje nejvyšší koncentraci čípků v celém oku, tudíž obstarává nejcitlivější a
nejostřejší vidění (potřebné např. ke čtení či řízení dopravních prostředků). Nákres lidského oka včetně popisků
viz obrazová příloha. (Ottův slovník naučný. Praha: Argo, 2000; IX. svazek, s. 440)
43 Bod fixace je časový a prostorový bod mezi dvěma sakadickými pohyby, během něhož zůstávají oči relativně

nehybné a přijímají prakticky všechny vizuální podněty v daném zorném poli. Bod fixace většinou netrvá déle než
zlomek sekundy; v průměru ¼ sekundy. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fixation_(visual); 27. 2. 2008, 15:43)
44 Veličkovskij, B. M., Zinčenko, V. P. a Lurija, A. R.: Psychologie vnímání. 1. vyd. Praha : SPN, 1979; s. 12.

- 23 -

Bakalářská práce

Typografie bulvárního tisku

nemůžeme psychiku dělit na jednoduché prvky a ty po té asociovat do smysluplných celků.
Vlastnosti složek totiž podmiňují zákonitosti celku. Teoretický rámec celostní psychologie lze
shrnout do tří základních vět 45 :
1. deskriptivní − prvotní a rozhodující je organizace obsahů, procesů a jevů do
nedělitelných smysluplných celků;
2. dynamické − vše psychické je určeno zákony, jež strukturují celek;
3. psychofyzické − „psychickým tvarům“ odpovídají tvary fyzické.
Veškeré psychické děje se tak organizují do celostních kvalit, které jsou předem dány a které
formují procesy vnímání i myšlení.
Základní celostní kvalitou, spoluutvářející procesy vnímání, je tvar objektů nacházejících
se v zorném poli. Jím se v celostní psychologii rozumějí charakteristické linie a vzájemná
umístění detailů předmětu. Tvar je tudíž nejspolehlivějším znakem okolních věcí, který se
víceméně nemění při různých transformacích barvy, velikosti či polohy. S vnímáním tvaru se
však pojí i jedna velká obtíž, která je způsobená složitostí samotného tvaru objektů. Pro jeho
správné určení je totiž podstatné vyčlenit předměty v jejich přirozeném prostředí, jež se ale
většinou neustále proměňuje a nikdy se přesně neopakuje. V zorném poli se obvykle nachází
hned několik předmětů současně. A ty ještě navíc mohou utvářet rozmanité konfigurace. Přesto
člověk dovede snadno rozeznat předměty, které dobře zná či přesněji které se naučil znát, a to
dokonce i když se objevují v nezvyklé podobě a/nebo osvětlení.
Přetváření složitého prostoru předmětu v jeho rozlišitelné části, jež mají určitý tvar,
probíhá vlivem vyčlenění tzv. figury na úkor jistého pozadí 46 . Figura obsahuje ráz (charakter)
věci. Jedná se o význačnou a poměrně stálou komponentu viditelného okolí. Pozadí má naopak
ráz prostoru neurčité podoby, který jakoby ustupoval stranou a nepřetržitě se rozprostíral za
figurou. V řadě případů je pro vnímání figury nutnou podmínkou vydělení obrysu, tedy
hranice mezi povrchy, jež se od sebe liší barvou, jasem a strukturou. Tento − častokrát
nezastupitelný − význam obrysu způsobuje jeho informační koncentrace odvozená z kontrastu
jím spojených povrchů. S jistou nadsázkou můžeme obrys označit za množinu největšího
množství vizuální informace, tj. za množinu nejvyšších rozdílů mezi stupni neurčitosti situace
před a po obdržení informace.
Proces vyčleňování jednotlivých figur z pozadí se odborně nazývá percepční organizace.
45 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/44622-gestaltismus (27. 2. 2008, 16:57)
46 Veličkovskij, B. M., Zinčenko, V. P. a Lurija, A. R.: Psychologie vnímání. 1. vyd. Praha : SPN, 1979; s. 119.
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Její průběh přímo determinuje osm faktorů 47 , jež bývají někdy označované za tzv. tvarové
zákony myšlení. Mezi tyto faktory patří 48 :
1. shoda − figura je tvořena prvky mající blízké vlastnosti, např. podobnou barvu,
velikost, povrch apod.;
2. blízkost − z množství prvků se v celek spojí nejpravděpodobněji ty, které se k sobě
navzájem prostorově blíží;
3. „společný osud“ − pohybuje-li se skupina bodů či jiných prvků ve vztahu k okolí
stejným směrem a rychlostí, vzniká tendence vnímat je jako samotnou figuru;
4. „obsažení beze zbytku“ − sjednocení vnímaných prvků probíhá tak, aby byly všechny
zahrnuty do utváření figury;
5. „dobrá linie“ − protínají-li se dva nebo více obrysů, zrakový systém usiluje o
zachování rázu výsledné křivky před i po protnutí;
6. uzavřenost − ze dvou možných percepčních organizací, jež vedou k vytvoření figury,
bude vnímána ta s uzavřeným, nikoli otevřeným, obrysem;
7. zaměření pozorovatele − jako figura budou daleko snadněji působit ta formace prvků,
na níž se obrací pozornost;
8. předchozí zkušenost − rozhoduje o přidělení smyslu konkrétnímu zobrazení či vjemu.
Vzájemný vztah figury a pozadí však chápejme jako zcela dynamický, proměnlivý. Obě
součásti zorného pole totiž na sebe působí a ovlivňují se, čímž zpětně modifikují vnímání.
Vystupují jako dynamické síly, které jsou schopné se vzájemně zastupovat (v určitém momentu
se figura může stát pozadím a naopak) anebo být na individuální úrovni vnímány rozdílně
(tvar vnímaný jednou osobou jako figura může být pro druhou osobu pozadím).

2.2 Výzkum Eyetrack III a jeho závěry
Anglický výraz eye-tracking, zčásti obsažený v názvu výzkumu, můžeme do češtiny přeložit
jako stopování nebo též sledování dráhy zraku. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o novou
revoluční technologii, pravdou zůstává, že tato metoda − či spíše její vývojová předchůdkyně −
se ve Spojených státech běžně používala k optimalizaci reklamy již od 60. let 49 . Do západní

47 Veličkovskij, B. M., Zinčenko, V. P. a Lurija, A. R.: Psychologie vnímání. 1. vyd. Praha : SPN, 1979; s. 120−22.
48 Pro lepší ilustraci uvádím názorná schémata 3. − 6. faktoru v obrazové příloze.
49 Vysekalová, Jitka a kolektiv: Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,
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Evropy pronikla zhruba o dvacet let později. Její hlavní výhodou je vysoká míra objektivity
poskytnutých dat. Vzhledem k tomu, že měří fakta (pohyby oka a body oční fixace), nejsou
výsledky ovlivněny subjektivním „filtrováním“ respondenta. Nespornou předností eyetrackingu je, že ponechává testovaným osobám přirozenou volnost vnímání a nestaví je tak do
role jakýchsi soudců vkusu.

2.2.1 Princip eye-trackingu
Základ celého systému tvoří dvě malé kamery připevněné na speciálních brýlích. První pracuje
v infračerveném rozsahu světla a snímá skrze vyklopené sklíčko odraz pravého oka
zkoumaného jedince. Druhá, barevná kamera zabírá prostor před respondentem, tj. to, na co se
fakticky dívá. Signály z kamer se simultánně přenášejí do počítače, v němž se oba výstupy
sloučí. Výsledný obraz poté ukazuje prohlížený materiál (např. stránku novin či reklamní
leták), po kterém se pohybuje červený bod udávající přesnou polohu ostrého vidění člověka.
Eye-tracking vychází z poznatků očního lékařství o ostrosti lidského zraku v zorném poli a
soustřeďuje se na identifikaci a pozorování převážně nejostřejšího, foveálního vidění (viz oddíl
2.1.1).
Oční kamera sice dokáže ukázat, co se přesně děje ve chvíli, kdy je navázán kontakt mezi
okem testovaného člověka a daným materiálem. Ale v případě dlouhých pozorovacích času či
častých opakováních jednoho očního pohybu nedovede zodpovědět otázku, proč se tak děje.
Zaujala daná informace pozorovatele natolik, že se k ní již po několikáté vrací (intenzivně ji
vnímá), nebo se mu naopak jeví nesrozumitelnou či nedůvěryhodnou? Jak interpretovat
zvýšenou frekvenci očních fixací? Poukazují na pozitivní nebo negativní přijetí recipienta?
Abychom vyvrátili jednu či druhou možnost, nezbývá než následně provést hloubkový
rozhovor a ujasnit si „sporná místa“. O dalších aspektech přesnosti metody stopování očních
drah se zmiňuji dále.

2.2.2 Specifika výzkumu Eyetrack III
Nyní přejděme k samotnému výzkumu Eyetrack III, jenž byl proveden před více než čtyřmi lety
v americkém státě Florida. Zúčastnilo se jej celkem 46 internetových uživatelů 50 ze Spojených

2007; s. 59.
50 http://poynterextra.org/eyetrack2004/about.htm (5. 3. 2008, 11:52)
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států, kterým byl vymezen čas jedné hodiny k tomu, aby si pročítali články či sledovali ostatní
multimediální obsah vybraných on-line zpravodajských serverů. Při této činnosti byly
obdobným způsobem, který jsem popsal výše, snímány pohyby jejich očí po obrazovce a
stanovena přesná místa fixace zraku. Cílem projektu bylo mj. vytvořit schémata očních
trajektorií a tzv. teplotní mapy konkrétních stánek s články a dalšími prvky. Tyto mapy slouží
k vymezení zón s vysokou − a naopak nízkou − koncentrací zaměřené pozornosti testovaných
osob. Ukázky schématu oční trajektorie a zobecněné teplotní mapy se nacházejí v obrazové
příloze.
Chceme-li posoudit přesnost závěrů výzkumu Eyetrack III, musíme zohlednit tři různé
pohledy na něj, z kterých vyplývají tři zásadní otázky. Zaprvé: Jsou data a výsledky získaná
z očních kamer přesná? Zadruhé: Jak přesné je vyhodnocení sledovacích (zrakových) návyků
skupiny osob na konkrétní webové stránce? Zatřetí: Odpovídají závěry vyplývající z výzkumu
sledovacím návykům skutečných uživatelů (návštěvníků) dané webové stránky?
Odpověď na první otázku zní ano. Použitý kamerový přistroj dokáže zachytit a
zaznamenat místo, na které daná osoba v určitý okamžik hledí, v rozmezí centimetrové
vzdálenosti při použití počítačové obrazovky běžně dostupné např. v kancelářích. Užitečnější
však bude převést tuto délku na úhlovou vzdálenost. Spojíme-li oční zornici zkoumané osoby
s předmětem, který pozoruje, myšlenou čarou, pak přístroj dovede určit místo, kam dopadá
zrak testovaného subjektu, s odchylkou rovnou 1° od této myšlené spojnice. Uvážíme-li, že
lidské oko periferním viděním okamžitě přijímá i nejbližší okolí bodu, na nějž zaostřuje, pak se
odchylka o velikosti 1° ztratí ve vzniklém obrazovém šumu.
Relativní přesnost na druhé rovině lze doložit následujícím způsobem. Souhrnný obraz
(tzv. teplotní mapa) představuje jak rozložení míst, na než účastníci výzkumu fixovali svůj zrak,
tak i oblasti, které mohli být vnímány jejich periferním viděním. Jakmile teplotní mapa obsahuje
údaje od osmi či více osob, vyrovnávají se procentní rozdíly v ostrosti a vzniká schéma všech
míst na stránce, kde se vzory individuálního sledování překrývají. Oblasti, do nichž směřovalo
svůj zrak pouze minimum testovaných, jsou při vytváření vizualizace výsledků potlačeny.
Teplé barvy 51 v souhrnném obrazu zachycují vzrůstající shodnost vzorů individuálního
sledování určité webové stránky. Studené barvy naopak znázorňují nejednotnost v těchto
Psychologickým pozorováním bylo zjištěno, že některé barvy vyvolávají pocity tepla či naopak chladu. Tyto dvě
vlastnosti barev jsou spjaty s jejich výskytem v přírodě. Barvy působící teple jsou v rozsahu od žluté po červenou,
poněvadž vše, co v přírodě přináší teplo (např. oheň nebo slunce), se vyznačuje tímto „zbarvením“. Na druhé
straně barvy vzbuzující chladnost leží v rozmezí od modré po zelenou, poněvadž přírodní objekty, jimž
přisuzujeme pocity chladu, mají toto „zbarvení“ (kupř. horská jezírka, ledovce, orosená tráva).
51
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vzorech.
Poslední dotaz nelze jednoznačně, ani úplně zodpovědět. Výzkumy prováděné metodou
eye-tracking se v oblasti vyhodnocování webových stránek stále nacházejí v počáteční etapě.
Tuto „zaostalost“ především způsobilo dlouhé čekání na potřebný softwarový nástroj, jenž by
dovedl přesně stanovit vztah výstupu z oční kamer k rolujícím internetovým stránkám. Tudíž
zatím není možné vymezit parametry vedoucí ke spolehlivému zobecnění dosažených
výsledků, tj. k odhalení toho, jak jsou oční pohyby přesně propojeny s celkovou (úhrnnou)
zkušeností návštěvníků daného serveru. Jistě však víme to, že způsob, jakým lidé používají svůj
zrak, představuje důležitý ukazatel toho, co si lidé o jim předkládaných věcech myslí, co se jim
na nich líbí a co nikoli, kdy jsou jim informace předány bez problému a kdy naopak přenos
selhává.

2.2.3 Závěry výzkumu Eyetrack III
Ze zobecněného schématu oční trajektorie vyplývá, že úplný pohled je věnován levému
hornímu segmentu. Nejde jen o to, že tento prostor představuje výchozí bod prohlížení webové
stránky, ale zároveň, nachází-li se v něm text, inklinují návštěvníci k tomu si jej celý přečíst. Po
nejpreferovanějším segmentu následuje zběžný pohled na nižší část pravého horního sektoru.
Oči se vracejí zpět a poté znovu vyrážejí doprava. Tento krok přecházení mezi vzdálenými
místy dvou protilehlých segmentů se několikrát zopakuje. Před odchodem ze stránky si
uživatelé ještě prohlédnou horní prostor (pomyslnou hlavičku webové stránky) a nakonec
zbytek pravé strany směrem odspoda nahoru. Přitom pravý horní roh představuje poslední bod
oční fixace. Výše popsaná souslednost se bude jevit více logickou, uvážíme-li zvyklost lidí ze
Západu číst zleva doprava.
Jednotlivé sektory můžeme přetransformovat na tzv. přednostní (prioritní) zóny, tj. místa,
kterým účastníci výzkumu dali okamžitou přednost před všemi ostatními. Obecně lze říci, že
levé horní zóny jsou − v průměru − sledovány mnohem dříve než pod nimi se nacházející
prostor, jenž naopak dostává přednost před vnější okrajem. Důležité je si uvědomit, že vzory
sledování do značné míry ovlivňuje rozložení jednotlivých (typo)grafických elementů na dané
stránce. Mezi nejdůležitější faktory patří umístění titulků, fotografií, infografik a dalšího
obsahu, včetně reklamních bannerů. Nejvíce počátečních pohledů obdržel titulek úvodního
(otvíracího) článku umístěný blíže ke středu stránky. Vizualizační schéma či přesněji zobecněná
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teplotní mapa představuje průměr pěti vzorových, úpravou se lišících webových stránek 52 ,
které se staly předmětem výzkumu.
Deset vybraných závěrů výzkumu Eyetrack III 53 :
− Ačkoli titulky nacházející se v levém horním rohu spadají do první prioritní zóny,
věnovali jim respondenti krátký pohled. Během něho se zaměřili pouze na několik
počátečních slov a pak pokračovali dále. Jejich oči fixovali nanejvýš prvních pět
centimetrů textu titulků, což naznačuje, že za relevantní je považován jen jejich úvod.
− Pokud čtenáři narazili na článek se zvýrazněným úvodním odstavcem (tzv. perexem),
95 % z nich si jej buď celý nebo alespoň zčásti přečetlo.
− Účastníci, kteří strávili čas pečlivým přečtením úvodního odstavce, již pak věnovali
minimální či téměř žádnou pozornost zbytku textu. Ti, kteří úvodní odstavec přešli jen
letmo očima, se většinou článkem nezabývali vůbec.
− Materiály zformátované do jednoho sloupce byly čteny daleko častěji než ty, které byly
sazené do více sloupců.
− Kratší odstavce 54 podněcují k pokračování ve čtení. Data odhalila, že články s krátkými
odstavci obdržely dvojnásobek celkových očních fixací než ty, které byly napsány
v delších odstavcích.
− Mezititulky členící text na významové celky mají pramalý vliv na to, jak velká část
z prvního či poslední úseku článku bude přečtena. Na druhou stranu však mezititulky
zvyšují čtivost pro tzv. povrchní čtenáře (informace přebírají většinou pouze z titulků a
zběžného čtení samotných textů) a pro ty, jejichž zaujetí článkem postupně slábne.
− Čtenáři pohybující se po stránce s převážnou většinou textů se primárně zaměřovali
spíše na text. Oči účastníků se ustalovaly mnohem dříve na textu daného materiálu
nebo jiných textových prvcích než na doprovodných fotografiích a obrázcích.
− Velikosti fotografie či obrázku úměrně odpovídá doba, kterou musí pozorovatel
vynaložit na to, aby si jej řádně prohlédl. Při testu se např. srovnávala malá portrétní
fotografie o rozměrech poštovní známky a standardně velký snímek (okolo 230
52 Pětice vzorových layoutů byla sestavena tak, aby odrážela podstatné rysy (typo)grafické úpravy současných

anglo-amerických zpravodajských serverů. Jejich celkový počet, využitý při tvorbě vzorových layoutů, byl 250.
http://poynterextra.org/eyetrack2004/homepages.htm (5. 3. 2008, 12:24)
53 http://poynterextra.org/eyetrack2004/articlepages.htm (5. 3. 2008, 13:00),

http://poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm (5. 3. 2008, 13:25)
54 Průměrná délka odstavců se u většiny materiálů umístěných na anglo-amerických zpravodajských serverech
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pixelů 55 široký a dlouhý). První z nich zrakem zaregistrovalo pouhých 10 %
testovaných osob. Zatímco druhý přitáhl pozornost bezmála 70 % respondentů.
− Internetoví uživatelé si byli schopni vybavit známá fakta, jména a místa spíše
prostřednictvím informací textového charakteru. Naopak nové, neznámé a abstraktní
pojmy si snadněji zapamatovali příjmem v multimediální a obrazové podobě.
− Těsná blízkost oblíbenému redakčnímu obsahu výrazně pomohla reklamním plochám
získat čtenářovu pozornost. Naproti tomu oddělení reklamy od redakčního materiálu −
ať už prázdným místem či linkou − vedlo k značnému poklesu počtu očních fixací
směřujících do oblasti inzerce.

3. Struktura typografického pojetí bulvárních deníků
Než se pustím do analýzy graficko-vizuálního pojetí titulních stran zkoumaných bulvárních
deníků, považuji za užitečné podat souhrnný rozpis jejich základní typografické struktury.
Avšak ještě před ním bych rád uvedl několik různých principů a zásad, jak skládat graficky
přehledné a dobře čitelné publikace. Podle Bohumila Blažeje 56 existuje deset činitelů 57 , kteří
ovlivňují výslednou typografickou podobu tiskoviny:
1. obsah a zaměření tiskoviny,
2. formát,
3. velikost sazebního obrazce s ohledem na množství textových či obrazových informací a
význam tiskoviny,
4. volba písma pro základní text a titulky s ohledem na obsah a charakter obrazového
materiálu,
5. typografická úprava textu (čitelné řádkování),
6. zdůrazňování v textu,
7. použití pestrých barev,
pohybuje v rozmezí 45−50 slov, resp. dvou tří souvětí.
55 Termín pixel vznikl zkrácením anglických slov picture element (obrazový prvek) a představuje nejmenší jednotku

digitální rastrové grafiky. Při zobrazení na monitoru jej charakterizujeme jako jeden svítící bod složený ze tří
základních barev (červené, zelené a modré), resp. jako jeden bod digitálního obrazu zadaný konkrétní barvou.
Množství pixelů na jednotku plochy obrazu udává výslednou kvalitu daného obrazu. (Osvaldová, B., Halada J. a
kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 133)
56 Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990; s. 86.
57 Posledním desátým činitelem je knihařské zpracování, které však má smysl brát v potaz pouze u tiskovin

většího rozsahu. Tudíž ho pro účely této práce záměrně vynechávám.
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8. volba papíru z hlediska struktury, zabarvení, gramáže atd.,
9. druh tiskové techniky.
Jiný pohled na stejnou věc nabízí Robin Williamsová, která doporučuje dodržovat čtyři
základní grafické principy 58 , jimiž jsou:
1.Blízkost – Údaje mající k sobě vztah by měly být vzájemně seskupeny v příhodné
vzdálenosti. Nejenže se na první pohled jeví jako kompaktní celek namísto
samostatných částí, ale přispívají k uspořádání informací a redukují nepřehlednost.
2.Zarovnání – Každý prvek by měl mít na stránce nějakou viditelnou spojitost s jiným
prvkem. Zarovnáním se docílí srozumitelného, kultivovaného a neotřelého vzhledu.
3.Opakování – Vizuální elementy by se měly vhodným způsobem opakovat v celé
tiskovině. Využívat lze vztahu barev, tvarů, textur, prostorových souvislostí, typů čar,
velikostí písma atd. Rozvíjí se tak uspořádání a posiluje se soulad.
4.Kontrast – Cílem této myšlenky je vyvarovat se prvků veskrze stejných, a tím přispět k
vizuální přitažlivosti stránky. Základ tohoto principu spočívá ve snaze učinit jednotlivé
prvky (písmo, barva, velikost, tloušťka čáry, tvar, mezera atd.) co možná nejvíce
odlišné, ovšem při zachování smysluplnosti.
V praxi lze samozřejmě mnoho věcí porušit, přesto by mělo platit, že veškeré „přestupky“
nesmějí narušovat přehlednost a účelnost zprostředkovávání informací a zároveň musejí
přispívat k optické jednotě celého layoutu. Při strukturálním popisu typografického pojetí
trojice vybraných představitelů bulvárního tisku se soustředím na následující charakteristiky:
záhlaví stránek (včetně jejich případných vnitřních odlišností), inzertní plochu uvnitř listu,
členění rubrik a užití zvláštních (osobitých) graficko-textových prvků. Jelikož titulní strana
bude předmětem další kapitoly, vypouštím ji z následující deskripce.

3.1 Typografická struktura deníku Blesk
Záhlaví všech stránek – kromě poslední – je sázeno shodným bezserifovým 59 typem písma
černé barvy; jedinou výjimku představuje logo titulu (bezserifový verzálky 60 , velmi tučné,
58 Williams, Robin: Grafická úprava pod vedením profesionálů: základní principy grafického návrhu a typografie

pro vizuální nováčky. Praha: Mobil Media, 2002; s. 14.
59 Serif (česky patka) je tvar, který příčně zakončuje svislé, šikmé i vodorovné písmové tahy. (Eliška, Jiří: Vizuální

komunikace - písmo. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005; s. 36)
60 Verzálka nebo též majuskule znamená v typografické terminologii písmeno velké abecedy odvozené z původní

latinky. (Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 203)
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velikost 3 mm). Názvy rubrik (velikost písma 5 mm, tučný duktus 61 ) spolu s čísly stránek
(velikost p. 5 mm, normální d.) jsou odsazeny střídavě vlevo a vpravo. Na každé dvojstraně se
zrcadlově k nim nachází logo titulu a údaj o dni a datu (velikost p. 3 mm, normální d.). Nechybí
ani na střed zarovnaná internetová adresa deníku (velikost p. 3 mm, normální d.). Po celé délce
podtrhuje záhlaví černá linka o šíři jednoho bodu. Negativním jevem, který se občas v záhlaví
deníku Blesk vyskytl, je přesahování části titulků, grafiky či fotografií do jeho prostoru.
Za povšimnutí stojí poměrně specifická hlavička rubriky sport, jejíž podklad tvoří červené
pole vymezené šířkou celé stránky a výškou 29 mm. V levé části nalezneme logo titulu (bílé
bezserifové verzálky, velikost p. 18 mm, velmi tučný d.) a internetovou adresu deníku (bílé
bezserifové minuskule 62 , velikost písma 3,5 mm, tučný d.). Zbytek hlavičky, kterou odděluje
bílá svislá linka o tloušťce dvou bodů, zaujímá titulek sport vysázený lososovými, tučnými,
bezserifovými verzálkami o velikosti 25,5 mm.
Inzertní plochu ohraničují dvě černé linky (1,5 bodu), jež směřují do středu stránky
k nápisu inzerce (zúžené, tučné, bezpatkové černé verzálky o velikosti 3 mm). Členění rubrik
má následující podobu:
− politika (strana č. 2), popř. téma (většinou dvojstrana: s. č. 2 a 3) a až po něm politika
(s. č. 4);
− Čechy/Morava nebo Praha/Čechy (zpravodajství z krajů a metropole; s. č. 4−7, resp.
5−9), možnost výskytu celostránkové inzerce (různé umístění);
− společnost (s. č. 8−11, resp. 10−13);
− servis (s. č. 12 a 13, resp. 14 a 15), někdy vložena celostránková řádková inzerce, někdy
jen část stránky (s. č. 14, resp. 16);
− sport (s. č. 14/15−18 nebo 16/17−21);
− tv/horoskop 63 (s. č. 19, resp. 22), televizní program na daný den se nachází v podvalu,
aktuální předpověď počasí má většinou svoje místo vpravo nahoře;

61 Výraznost kresby písma, termín se v oblasti typografie vztahuje k poměru síly hlavních a vedlejších

(spojovacích) tahů k výšce písmene. (Eliška, Jiří: Vizuální komunikace - písmo. Brno: Akademické nakladatelství
CERM, 2005; s. 35)
62 Minuskule označuje v typografické terminologii písmeno malé abecedy, jež bylo odvozené z původního písma

starých Římanů. (Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s.
106)
63 V dolní části rubriky tv/horoskop je pod televizním programem umístěna tiráž, která se člení do tří sloupců o

výšce 27 milimetrů a zaujímá celou šířku listu.
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− zahraničí 64 (s. č. 20 čili zadní strana 65 nebo s. č. 23 a 24 čili předposlední a zadní
strana).
Poměrně osobité je užívaní tlustých (6−10 bodů) různobarevných rámečků, které
ohraničují některé texty. K tomuto účelu jsou volené především syté, výrazné a kontrastní barvy
(např. červená, černá, zelená, modrá, hnědá). Jejich úkolem je jednak přitáhnout pozornost,
jednak napomoci oddělení jednotlivých článků na stránkách. Některé redakční materiály se
navíc sázejí do barevných ploch (nejčastěji světle žlutých, červených, černých, tmavě zelených,
modrých a sytě růžových), jež by měly ještě více podtrhovat relativní význam či důležitost. Do
jaké míry však tato koncepce způsobuje roztříštěnost a nepřehlednost předávaných informací,
je věc druhá. Dalším „pokleskem“ grafické úpravy (nejen) deníku Blesk je obtékání textu. Běžně
se stává, že doprovodné fotografie a obrázky získávají převahu nad textem a ten se pak musí
plně podřídit jejich rozměrům a tvaru.
Obrazové přílohy k redakčním materiálům trpí třemi dalšími neduhy. Zaprvé, často
přesahují oblast textu, k němuž logicky patří, a vnikají tak do jiných materiálů. Tento − jinak
zajímavý − sazební styl s sebou však přináší možný negativní efekt, kterým je zvyšující se
dezorientace čtenáře. Zadruhé, nezřídka jsou do hlavních, velkých fotografií vkládány menší
snímky (např. detaily z původního obrazu, portréty osob nacházejících se na původní fotografii
nebo další snímky ze stejné série). Nevýhoda této snahy o vytváření dynamicky vyhlížející
koláže tkví v tom, že menší fotografie překrývají některé plochy původního obrazu. Tím může,
ale rovněž nemusí, docházet ke zkreslení podávané informace. Třetí „vadou“ je ořezávání
původních fotografii. Ořezy se nejčastěji využívají u portrétů, kdy se z něj odstraní pozadí tak,
aby bylo možné upravenou fotografii vhodně zalomit (např. s titulky či popisky).
Za specifické prvky grafiky deníku Blesk můžeme také považovat dva základní typy
jakýchsi infoboxů: jednak odkazové infoboxy typu „Blesk z titulní strany“, jednak upoutávací či
shrnující infoboxy s vloženým textem rozličného charakteru. Z hlediska jejich tvaru se jedná
především o barevné kruhy, zvlněné pergameny či úřednická razítka. Poslední věcí, kterou
bych rád zmínil, je ohraničování signatury autorů u hlavních (otvíracích) článků, k němuž
slouží dvojice černých (bílých, tvoří-li poklad černá barva) linek o šířce 1 bodu. Signatura

64 Toto označení bývá užito, pouze začíná-li rubrika na předposlední stránce, jinak se v záhlaví vyskytuje bez

názvu.
65 Na poslední stránce se v levém horním rohu nachází logo titulu spolu s internetovou adresou. Jejich

formátování odpovídá levé části hlavičky rubriky sport. Jediný rozdíl tkví pouze v celkové velikosti červeného
pole − a tomu odpovídající změně velikostí písem, které zde dosahuje rozměrů 71 × 31 milimetrů.
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autorů se pravidelně nachází mezi perexem a samotným obsahem článku.

3.2 Typografická struktura deníku Aha!
Názvy rubrik v záhlaví stránek jsou sázené černými, tučnými, bezserifovými verzálkami o
velikosti 5 mm a zarovnány na střed. Čísla stran (bílé, tučné, bezserifové verzálky velké 5 mm
jsou centrovány v červené kruhové výseči s černou hranicí a poloměrem 11 mm) spolu
s aktuálním dnem a datem (černé, patkové písmo velikosti 3 mm a normálním duktem) jsou
rozmístěny zrcadlově vlevo a vpravo na dvojstraně. Na opačné straně, než se v záhlaví nachází
údaj o pořadí strany a konkrétním datu, nalezneme logo titulu, jež je vloženo do červeného
obdélníku s rozměry 14,5 × 8 mm. Logo Aha! je vykreslené bílým, bezserifovým, tučným
písmem o velikosti 6 mm. Z levého a pravého konce každé stránky vybíhá černá linka široká
jeden bod. Obě tyto linky se dotýkají krajních bodů názvu rubriky umístěného ve středu
záhlaví.
Atypickou podobu má hlavička rubriky sport, jejíž základ představuje červený obdélník
dlouhý 38,5 a široký 31 mm, zalomený v levém rohu a složený ze dvou částí. První tvoří logo
titulu vysázené bílým, tučným, bezserifovým fontem o velikosti 14 mm. Druhou je samotný
název rubriky, pro nějž se užívají bílé, tučné, patkové verzálky s černým obrysem a výškou 9
mm. Z tohoto červeného boxu vychází černá linka (1 bod) k protilehlému okraji strany. Zbytek
odpovídá standardnímu záhlaví, jež jsem popsal výše. Inzertní plocha je oddělena stejně jako u
deníku Blesk, pouze separační linky jsou tenčí (cca 1 ¼ bodu).
Výčet rubrik deníku Aha! a jejich pořadí:
− POLITIKA (strana č. 2);
− TÉMA (s. č. 3), případně celostránková inzerce vlastního produktu (v našem případě
nabídka DVD filmu) pod názvem TRHÁK, rubrika TÉMA se poté vynechává;
− Z DOMOVA (s. č. 4 a 5), přehled domácího zpravodajství;
− PRAHA (s. č. 6), souhrn metropolitního zpravodajství;
− SPOLEČNOST 66 (s. č. 7−10);
− SPORT 67 (s. č. 11−15), předposlední strana této rubriky obsahuje v dolní části aktuální

66 Strana č. osm je tištěná pod pozměněným názvem − SPOLEČNOST/TV − a celá spodní polovina listu je

věnována televiznímu programu na daný den. Modifikaci se většinou nevyhne ani záhlaví deváté stránky, kde
dochází ke zvětšení červeného boxu s logem titulu. Jeho „nové“ rozměry se pohybují okolo 18 × 39 milimetrů.
67 Rubrika sport (strana č. 12) obsahuje u spodního okraje tiráž vysokou 28 mm a vedenou po celé šíři stránky.
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předpověď počasí, poslední má na tomtéž místě zařazený horoskop;
− zadní strana zůstává tištěna bez názvu, ovšem svým obsahem a formou se blíží
zahraničnímu zpravodajství deníku Blesk.
Ačkoliv se deník Aha! shoduje v několika grafických aspektech 68 s listem Blesk, vyznačuje
se i řadou vlastních specifik. Mezi nejvíce patrné můžeme zařadit tečkované černé linky o šířce
0,5 bodu, které oddělují jednotlivé sazební sloupce. U otvíracích článků se od samotného
obsahu vymezuje perex a signatura autora(-ů), a to pomocí vodorovné černé linky (tloušťka:
1,25 bodu). Tenkých − zpravidla černých − čar je rovněž užito k vytvoření rámečků ve tvaru
nepravidelních mnohoúhelníků a obloukových hranic, které v kombinaci s vloženými materiály
štěpí plochu listu. V souvislosti s tímto krokem se projevuje nutnost buď deformovat uvnitř
rámečku použité fotografie podle okrajů obloukového (či jiného) zakřivení nebo přetahovat
obrazový materiál do další části obsahu stany.
Některé jednosloupkové texty bývají ohraničené různobarevnými rámečky (šířka
v rozmezí od 1,5 do 6 bodů), jež jsou doplněné štítkem nebo zploštělou šipkou směřující dolů
na text. Uvnitř štítku či šipky se nachází tématický název, případně titulek ohraničeného
materiálu. K dramatickému působení článků přispívají emotivně laděné propagační infoboxy
typu „Aha! pomáhá“ anebo „sledujeme slavné“, které se většinou vkládají mezi dva sazební
sloupce s textem daného materiálu. Naopak pro odlehčení se někdy používají komiksové
bubliny s „přímou řečí“, jež se montují přímo k ústům protagonisty zachyceného na připojené
fotografii.

3.3 Typografická struktura deníku Šíp
Ani deník Šíp se svým záhlavím příliš neliší od předešlých dvou titulů. Názvy rubrik jsou
sazené střídavě vlevo a vpravo na dvojstraně černým, šestimilimetrovým, bezserifovým,
tučným písmem. V případech, kdy do záhlaví zasahují fotografie s tmavým horním okrajem,
mění se barva písma na bílou. U rubriky Show je na počáteční stránce vykreslen název červeně.
Logo titulu a datum (stejný formát jako název rubriky, jen velikost je 4 mm) se nacházejí na
druhém konci záhlaví. Výjimku představuje pouze druhá strana, kde jsou tyto údaje přiřazeny
ke jménu rubriky. Logo deníku Šíp a datum grafici oddělují černým puntíkem. Čísla stran
Tiráž je od zbylého obsahu oddělena tlustou (cca 2 ¼ bodu) černou linkou.
68 Mezi shodné grafické prvky obou titulů patří: barevné plochy používané jako podklad pro text, upoutávací nebo

shrnující infoboxy rozličných tvarů, barev a informací, tři defekty doprovodných fotografií obrázků (přesahování
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(identický formát jako název rubriky) jsou zpravidla rozmístěna zrcadlově na dvojstraně. Tento
řád bývá porušen u rubriky Pražský šíp, kde se jednak mění velikost a vzhled loga titulu,
jednak udání dne a roku jsou na dvojstraně umístěna hned u sebe, tj. na konci první stránky a
poté na začátku druhé. Záhlaví ohraničuje tlustší (2,5 bodu) černá linka, kterou však často
překrývají upoutávací infoboxy, titulky nebo fotografie.
V deníku Šíp se čtenáři mohou setkat s níže uvedenými rubrikami:
− Politika a události (strana č. 2);
− nepravidelně Téma dne (s. č. 3);
− Pražský šíp (s. č. 3–5, resp. 4–6; metropolitní zpravodajství), logo titulu je zde zvětšené
(červený obdélník má rozměry 11 × 9 mm, název deníku vysázen atypickými, bílými,
tučnými, bezserifovými verzálkami o velikosti 8 mm);
− Show (s. č. 6–10, resp. 7–10; obsahově zaměřena na „společenské události“), na osmé
stránce se někdy nachází celostránková inzerce, spodní část desáté strany (občas až ¾
stránky, počítáno odspodu) standardně připadá na řádkovou inzerci;
− nepravidelně Auto-moto (s. č. 11);
− Sport (s. č. 11–14/15, resp. 12–14/15), na rozdíl od deníků Aha! a Blesk nemá zvláštní
úhodní hlavičku;
− Servis (s. č. 15) obsahuje aktuální předpověď počasí, televizní program a horoskop,
tato rubrika však může být vynechána na úkor Sportu, poté je její obsah omezen pouze
na předpověď počasí, jež je umístěna do pravého dolního rohu patnácté strany, zde se
rovněž vyskytuje tiráž, jejíž výška je 16 mm a rozbíhá se po celé šiří potištěné plochy
listu, od redakčních materiálů ji odděluje černá linka o mocnosti 1,5 bodu;
− Extra svět (s. č. 16; zahraniční zprávy), celé záhlaví je přesunuto doleva k logu deníku
Šíp, jehož podklad tvoří červený obdélník o rozměrech 65 × 37 mm, pro samotný název
grafici použili stejné verzálky jako ve zbytku výtisku, pouze zvětšili jejich velikost na
33 mm.
Řadu grafických prvků, charakteristických pro tituly vydavatelství Ringier, přebírá ve
svém layoutu i deník Šíp. Nehledě na tento fakt se Šíp stejně jako každé jiné zboží snaží odlišit
od ostatních substituentů. Nyní se pokusím stručně popsat tyto diferencující elementy.
Nejpatrnějším rozdílem je použití agresivnějších (sytějších) barev v celkovém rozvržení listu.
Další nápadný znak představují rozvlněné nebo zubaté okraje textů. Poněkud nevyrovnaným
do jiného obsahu, vkládání menších snímků do hlavního, ořezávání původního obrazu).
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dojmem působí občasné přidání svislých černých (resp. bílých, tvoří-li poklad černá barva)
linek o tloušťce 0,75 bodu, které oddělují sazební sloupce textových materiálů. Bohužel se mi
nepodařilo stanovit pravidlo, podle něhož grafici tyto linky aplikují. Výrazným rysem je také
snaha o grafické provázání některých titulků s obrazovou přílohou, konkrétně fotografii.
K tomuto účelu slouží různé druhy komiksových bublin či barevné čtyřúhelníky se šipkou.
S fotografiemi se v deníku Šíp pracuje ještě třemi dalšími způsoby: vkládání malých
portrétních či ilustračních fotografii do upoutávacích infoboxů, používání různobarevných
rámečků typických pro rodinná alba, vytváření tématických rámečků podle obsahového
vyznění fotografie (např. kruhová dopravní značka v případě ilustračního snímku dopravního
policisty). Stoupající „originalita“ se projevuje rovněž při sazbě propagačních infoboxů, jež
obsahují silně emotivní slogany, např. „Se Šípem v zádech!“ nebo „Šíp měl pravdu!“. Osobitý
ráz provází i odkazy na pokračování článků z titulní strany, jež mají podobu červených boxů
s bílým, tučným, bezserifovým, verzálkami sázeným nápisem strana a patřičným číslem.

3.4 Souhrn typografické struktury zkoumaných deníků
Pro zpřehlednění některých, podstatných informací o typografické struktuře zkoumaných
deníků jsem se rozhodl vytvořit níže uvedenou tabulku č. 2, která poskytuje potřebný a
srozumitelný seznam základních sazebních údajů.

Rozměry1

Aha!
490 × 330

Blesk
419 × 300

Šíp
470 × 319

HN
490 × 330

LN
473 × 315

MF Dnes
470 × 310

Horní okraj

25

17,5

23

24

15/222

23/212

Dolní okraj

23

14

27

25

25

20

Levý okraj

19

17

17

18

18

15

Pravý okraj

17

30

21

14

14

13

Velikost zákl.
písma
(v bodech)

9/103

9/10

8/8,5

8,5/9,5

9/10

9/10

Barva zákl.
písma

černá, bílá

černá, bílá

černá, bílá

černá

černá

černá

Typ základního
písma

Times CE
Roman

Times CE
Roman

Garamond
Regular

ITC
Century
book

Times CE
Roman

Times CE
Roman

Typ titulkového
písma

Neue
Helvetica
Condensed
Extra Black

více druhů:
např. Boogie
Outline, Impact
Roman

Helvetica
Inserat
Roman

WalburnITC Fenice CE Black4,
regular
WalburnCE Bold

Times CE
Bold
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Počet sešitů
Rozsah hlav.
sešitu(-ů)5
Počet sazebních
sloupců7

Typografie bulvárního tisku
2

1

2

2

3−4

16 stran

20/24 stran6

16 stran

12−14
stran

12 stran

6

7

6

6

6

6

Oddělení
inzerce8 od
redakčního
obsahu

oddělená 2
linkami a na
střed zarov.
nápisem

oddělená 2
linkami a na
střed
zarovnaným
nápisem

někdy
neoddělená,
jinak použit
střed. nápis
a 2 linky

oddělená
2 linkami
a na střed
zarov.
nápisem

oddělená
2 linkami
a vlevo
zarov.
nápisem

oddělená
1 linkou a
vlevo
zarov.
nápisem

Tloušťka
dělicích linek
(v bodech)

1¼

1½

nejednotná:
od 1 do 1 ½

¾

½

2¼

5−6
10−12
stran

Tabulka č. 2 shrnuje základní vlastnosti typografické struktury zkoumané šestice celostátních deníků.
Poznámky k tabulce č. 2:
Rozměry novinového sešitu v milimetrech (výška × šířka), okraje (v milimetrech) představují šířku
prázdných pásů oddělujících hrany jednotlivých listů od potištěné plochy.
1

2

První číselný údaj platí pro šířku horního okraje na titulní straně, druhý pro zbylé strany výtisku.

První číslo udává velikost písma, druhé jeho proklad (označení pro vzdálenost mezi jednotlivými
řádky). Např. 9/10 bodů znamená, že je použito písma o velikost 9 bodů a 1 bod zbude na mezeru mezi
řádky.

3

První typ písma je užíván pro sazbu titulků hlavních, otvíracích materiálů. druhý pro sazbu titulků
ostatních redakční textů. Ukázky jednotlivých písem se nacházejí uvnitř obrazové přílohy.
4

5

Deníky Aha! a Šíp se skládají ze dvou hlavních (tj. netématických) sešitů.

6

První číselný údaj platí pro středeční a čtvrteční vydání, druhý pro pondělní, úterní a páteční výtisk.

U prvních třech deníků není dodržena jak jednotná šířka každého sazebního sloupce, tak ani jejich stálý
počet na stránce. HN a LN nesplňují pouze jednotnou šířku sazebních sloupců. Jen MF Dnes dodržuje
oba požadavky, tj. stejnou šířku sazebních sloupců (44,5 milimetru) i jejich konstantní počet na stránce.
7

Slovem inzerce se zde míní veškerá reklamní plocha (včetně řádkové inzerce) připadající na nabídku,
poptávku či propagaci jakýchkoli produktů a služeb, které nejsou vyráběny či poskytovány vydavatelem
příslušného periodika. Tato položka se rovněž netýká inzertní plochy na titulní straně.
8

4. Analýza graficko-vizuálního pojetí titulních stran
Chtějí-li si v dnešní době vydavatelé denního tisku udržet stávající čtenáře, popř. rozšířit jejich
počty, musejí výrazně pracovat s celkovou vizuální koncepcí svých titulů. Noviny vystupují na
mediálním trhu jako každý statek na jakémkoli jiném trhu. Jejich celková nabídka převyšuje
celkovou poptávku po nich. Nezbývá jim tedy nic jiného než oslovit a zlákat potenciální
konzumenty ke koupi. První, zcela zásadní kontakt s jakýmkoli periodikem nastává při
pohledu na jeho titulní stranu. Noviny distribuované v trafikách, supermarketech či na
čerpacích stanicích jsou ve stojanech zpravidla umístěny tak, že kolemjdoucí vidí pouze horní
polovinu výtisku. Grafické oddělení jednotlivých redakcí se proto snaží o vytvoření co
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nejpřitažlivější podoby hlavičky novin a pod ní umístěných textových a obrazových materiálů.
Pokud vyjdeme z předpokladu, že bulvární tisk usiluje o pozornost co nejširšího spektra lidí,
nemůžeme se divit, že k tomuto účelu používá všech dostupných obrazových prostředků
(barevný kontrast, velké titulky a fotografie, jasnou a údernou infografiku a jiné). Které
(typo)grafické prvky však můžeme považovat za „bulvární“? Kde se nachází hranice mezi
nutným oslovením čtenářů a již záměrným strháváním pozornosti? V této kapitole bych se rád
těmito otázkami zabýval a pokusil se na ně podat možné odpovědi.

4.1 Postavení bulvárního tisku v české společnosti
Ještě před tím si však řekněme několik základních údajů týkajících se postavení bulvární tisku
v české společnosti. Postoj veřejnosti k němu je poměrně rozporný. Podle průzkumu
společnosti TNS Factum 69 z konce roku 2001 totiž vyplývá, že lehce nadpoloviční část populace
(51,4 %) je přesvědčena o nedůležitosti bulvárního tisku pro soudobou společnost. Téměř celý
zbytek obyvatelstva (48,2 %) se vyjádřil opačně. Jednoznačnou přesvědčenost o nepodstatnosti
bulvárních tištěných medií zastávají hlavně osoby mužského pohlaví, starších věkových
kategorií se středním a vysokoškolským vzděláním. Ve skupině, která považuje bulvární
periodika za důležitá, převažují občané se základním a středním vzděláním, vesměs ženského
pohlaví, v rozmezí od mladšího po střední věk. Šetření rovněž prokázala, že ti, kteří přikládají
bulvárnímu tisku velkou společenskou váhu, jej rovněž sami nezřídka čtou.
K alespoň částečné konkretizaci dvou výše popsaných názorových pólů nám mohou
pomoci další informace vycházejí ze zmiňovaného průzkumu. Ty se vztahují k tomu, co si o
bulvárních titulech lidé myslí. Konkrétní stanoviska jsou uvedena i s odpovídající procentuální
hodnotou v tabulce 70 č. 3.

Co si myslíte o bulvárním tisku?

Údaje v %.

1. Je plný senzací a skandalizuje známé osoby.

54,5

2. Je potřebný, člověk se v něm dozví spoustu zajímavostí.

18,3

69 Průzkum proběhl ve dnech 21. – 28. listopadu v rámci programu Factum Omnibus na reprezentativním vzorku

967 občanů ČR ve věku od 15 let, vytvořeným kvótním výběrem. (Vysekalová, Jitka a kolektiv: Psychologie
reklamy: nové trendy a poznatky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007; s. 142)
70 Tabulka převzata z: Vysekalová, Jitka a kolektiv: Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3. vyd. Praha:

Grada Publishing, 2007; s. 143.
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3. Je dobrý pro odpočinek od problémů.

17,9

4. Je to jediný zdroj informací o známých lidech.

5,8

5. Je informačně hodnotnější než ostatní tituly.

3,4

Tabulka č. 3 ukazuje přehled postojů dotazovaných lidí k českému bulvárnímu tisku.

První názorovou skupinu tvoří jak ženy, tak i muži, převážně starší generace a lidé se
středním a vysokoškolským vzděláním. Druhý postoj zastávají především lidé z mladší věkové
kategorie, základně a středoškolsky vzdělaní. Jako vhodný prostředek k odpočinku hodnotí
bulvární periodika zvláště osoby od 30 do 44 let se středním a vysokoškolským vzděláním,
vesměs ženského pohlaví. Do čtvrté kategorie spadají spíše respondenti mladšího věku a
nižšího vzdělání. Přitom tito lidé spolu se členy poslední skupiny výrazně častěji čtou právě
bulvární tištěná média.
I přesto, že jsou výše uvedená data stará více než šest, zůstávají dle mého soudu stále
relevantní. Toto tvrzení mohu podložit čísly o prodaném nákladu vybraných českých deníků,
jež jsou volně dostupná na webových stránkách ABC Kanceláře ověřování nákladu tisku
(http://www.abccr.cz). Za sledované období jsem zvolil první polovinu loňského roku, tj.
časový úsek, v němž se nachází rovněž týdenní výseč zkoumaných titulních stránek (18. – 22.
červen). Níže uvedenou tabulku č. 4 jsem sestavil na základě získaných číselných údajů.

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Aha!

111 075

136 647

115 180

121 592

124 323

128 161

Blesk

468 116

531 362

471 710

469 068

461 786

445 870

Šíp

106 836

174 568

111 245

96 175

91 718

85 595

bulvár celkem

686 027

842 577

698 135

686 835

677 827

659 626

HN

59 802

59 987

61 571

60 258

59 786

58 783

LN

71 301

75 734

76 260

64 759

67 511

69 399

MF Dnes

317 187

316 670

305 961

311 229

295 862

285 090

seriózní tisk celkem

448 290

452 391

443 792

436 246

423 159

413 272

1 134 317

1 294 968

1 141 927

1 123 081

1 100 986

1 072 898

celkem

Tabulka č. 4 zachycuje průměrný prodaný náklad vybraných deníků v 1. pololetí 2007.

Výsledky uvedené v tabulce č. 4 jsem dále použil při sestrojení trojice grafů (viz obrazová
příloha), jejichž cílem je ukázat následující skutečnosti:
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1. průměrný denní prodaný náklad (PDPN 71 ) bulvárních novinových titulů,
2. PDPN seriózních novinových titulů,
3. podíly celkového PDPN připadající na bulvární a seriózní novinové tituly.
Z dostupných číselných údajů je patrná suverénní dominance deníku Blesk, jehož prodaný
náklad v průměru převyšuje druhou MF Dnes o bezmála 150 tisíc výtisků. Zajímavé je také
srovnání prodejnosti bulvárních a seriózních titulů obecně. Ty první kupuje každý den zhruba o
250 tisíc lidí více; největší rozdíl ve vymezeném období však činil více než 390 tisíc. Uvedená
fakta podporují domněnku o tom, že se v české společnosti prosazuje rostoucí zájem o bulvární
deníky. Tento trend dokazuje i rapidní vzestup titulů Aha! (2006 72 ) a Šíp (2005 73 ), kterých se
prodává téměř jednou tolik, co „konkurenčních“ seriózních deníků HN a LN. Navíc jejich růst
doprovází stabilní (tj. neklesající) prodaný náklad Blesku, což nás může ještě více utvrdit v tom,
že tržní prostor připadnuvší bulvárnímu dennímu tisku se rozšiřuje.

4.2 Úvod k analýze; působení barev, barevný kontrast
Abych co nejvíce zpřehlednil další části této kapitoly, rozhodl jsem se vystopovat typografické
prvky charakteristické pro bulvární tisk najednou na titulních stranách všech třech deníků
(Aha!, Blesk, Šíp). Domnívám se, že kdybych postupoval odděleně – tj. po jednotlivých titulech,
dozajista bych se opakoval, což by s sebou přineslo dva neblahé důsledky. Zaprvé bych
v čtenáři vyvolával pocit, že danou informaci již někde četl a že je tedy poněkud zarážející, že se
k ní znovu vracím. Zadruhé bych tím jen zbytečně prodlužoval text své práce. Pro nalezení
příznačných „bulvárních“ elementů jsem rozčlenil titulní strany do osmi logických segmentů:
rozvržení (layout), hlavička, titulky, písmo, barvy, podpůrné grafické prvky, fotografické
(obecněji obrazové) přílohy a inzertní prostor. Schematické ukázky ilustrující jednotlivé prvky
„bulvárního“ charakteru jsem umístil do obrazové přílohy této práce.
Posouzení takto vymezených segmentů však vyžaduje ještě výklad jedné věci, kterou je
základní koncepce vnímání barev. Jelikož jsem se ji zatím dotkl pouze okrajově, využiji této
podkapitoly k stručnému vysvětlení některých jejich vlastností, které ovlivňují způsob, jakým
71 Jelikož Hospodářské noviny vycházejí pouze v pracovní dny, spočítal jsem hodnotu PDPN u všech šesti

zkoumaných titulů pouze z čísel za tyto dny.
72 Ačkoliv titul Aha! začal vycházet s týdenní periodicitou již od neděle 7. listopadu 2004, mohli si čtenáři zakoupit

první číslo deníku až 1. března 2006.
73 Deník Šíp vznikl přeměnou z titulu Večerník Praha, jeho první výtisk se na novinových pultech objevil 4. října

2005.
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čtenáři přijímají informace obsažené v libovolné tiskovině. Především je dobré si uvědomit, že
použitím určitých kombinací barev lze značně potlačit, pozměnit nebo zdůraznit konkrétní
informaci. Ačkoliv se působení barev na lidskou psychiku mění od jedince k jedinci, můžeme
z takovýchto subjektivních pocitů vyvozovat minimálně čtyři výchozí protikladné atributy
barev 74 : teplo a chlad, aktivnost a pasivnost.
O teplých a studených barvách – označovaných souborným termínem pestré barvy – jsem
se již zmínil. Doplněk k nim tvoří tzv. neutrální barvy. Kromě bílé a černé mezi ně řadíme
všemožné odstíny šedé a stříbrnou barvu. Bílá asociuje tvrdost, střízlivost, ale i nevýraznost.
Naopak černá se považuje za barvu plnosti, vyvolávající pocit hloubky. Černá barva jednak
umocňuje intenzitu teplých barev, jednak v kombinaci s bílou, působí slavnostně i smutně. Pro
různé stupně šedi je typický neutralizační, vyrovnávající účinek, který přispívá k vzájemnému
vyvážení všech barev v okolí.
Dojem aktivity, vzruchu, napětí a dynamiky je společný pro barvy v rozsahu od žluté po
fialovou. Na opačné straně stojí barvy nacházející se mezi zelenou a modrou. Ty navozují
hlavně klid, pasivitu a pomalé plynutí. Extremními póly obou skupin jsou červená a modrá.
Přemíra první z nich dokáže silně rozrušovat a dráždit lidské smysly (zvláště oko). U modré se
zase dostavují utlumující účinky. Kdesi v pomyslném středu se nachází zelená, která uklidňuje
nejen samotný zrak, ale i celou nervovou soustavu.
Mimo výše popsané dvojice vztahů barev existuje ještě další důležitý aspekt vnímání
barev, často nazývaný jako barevný kontrast. K tomu, abychom pochopili, jak funguje, si
nejprve povězme o tzv. doplňkových (komplementárních) barvách. Již dříve jsme si definovali
trojici základních malířských barev (žlutá, červená, modrá). Smícháme-li vždy dvě z nich,
vznikne barva sekundární, která zároveň představuje doplňkovou barvu k třetí – při míchání
nepoužité – barvě základní. Žlutá a červená vytvoří oranžovou, červená a modrá fialovou a
modrá se žlutou nám dají zelenou. Z tohoto řetězce již můžeme logicky odvodit doplňkové
barvy k základním: oranžová je komplementární k modré, fialová ke žluté a zelená k červené.
Celý výčet uzavřeme ještě zmínkou o tlumených (lomených) barvách. Ty získáme tím, že do
libovolné barvy přidáme její komplement. Chceme-li kupř. utlumit modrou, jednoduše do ní
přimícháme oranžovou. Souhrnný přehled asociací a smyslových účinků základních malířských
(primárních) a k nim doplňkových (sekundárních) barev přináší tabulka 75 č. 5.
74 Horný, S.: Počítačová typografie a design dokumentů. Praha: Grada, 1997; s. 126.
75 Tabulka vychází ze dvou zdrojů:
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Obecné asociace
Asociace spojené s objektem
aktivní, veselá,
horká, hlasitá, plná, silná,
vládnoucí, vzrušující, pevná, sladká
podněcující, dráždivá

oranžová srdečná, zářivá, živá, teplá, sytá, podněcující,
přátelská, jasná,
blízká, suchá, křehká
veselá, vzrušivá

Goetheho Nástin nauky o barvách
Vystupňováním oranžové do jasné
červeni se projevuje pocit
nesnesitelného násilí; vyvolává
neuvěřitelný vzruch a ponechává si
tento účinek i při značném stupni šera.
Vyšší míra vlastností žluté barvy
spojená s rostoucí energií; představuje
barvu vyššího žáru a mírnější odlesk
zapadajícího slunce.
Ve své nejvyšší čistotě má v sobě vždy
povahu jasu a je v ní cosi veselého,
čilého a jemně povzbudivého; působí
veskrze teple a přívětivě (energie na
kladné straně).
Oko v ní nachází jednoduchost a reálné
uspokojení.

žlutá

světlá, jásná, žhnoucí, velmi lehká, hladká, kyselá
volná, pohyblivá,
dynamická

zelená

uklidňující, pokojná, chladná, vlhká, svěží,
osvěžující, klidná,
šťavnatá, mladá
relaxační

modrá

pasivní, zdrženlivá,
jistá, pokojná, tichá

studená, mokrá, silná, lesklá, Energie na záporné straně; stejně jako
hluboká, vzdálená, plná
nebe či horské hřebeny, které se nám
jeví modře, ustupuje před námi i modrá
plocha, někdy dokonce může prchat či
nás táhnout za sebou; vnuká pocit
chladu a připomíná stíny.

fialová

vážná, chmurná,
ponurá, nešťastná,
znepokojující

sladká, měkká, mystická,
sametová, narkotická

Vytváří pocit vzrůstajícího zneklidnění,
který může po čase přejit až
k nesnesitelnosti.

Tabulka č. 5 překládá souhrn asociací a smyslových účinků primárních a sekundárních barev.

Nyní již přikročme k analýze vymezených typografických segmentů titulních stran.

4.3 Layout titulní stránky
Jelikož bulvární tisk musí oslovit co nejširší masy lidí, nutně potřebuje využít veškerých
grafických prvků, které „donutí“ čtenáře upnout zrak na titulní stranu. Primárním úkolem
grafického oddělení jednotlivých deníků je tedy práce s celkovým vizuálním rozvržením (nejen)
přední stránky. Čím je její pojetí kontrastnější a pestřejší, tím více stoupá pravděpodobnost
koupě. Bulvární noviny pouze následují obecný trend přechodu priorit od jádra výrobku k jeho
obalu. Vyjdeme-li z výše popsaného výzkumu zrakového chování člověka (podkapitola 2.2),
budou nás při posuzování atraktivity titulní stránky nejvíce zajímat tyto oblasti: levý horní

Geothe, Johann Wolfgang von: Smyslově-morální účinek barev. Hranice: Fabula, 2004; s. 37–46.
Vysekalová, Jitka a kolektiv: Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007;
s. 155.
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segment pod hlavičkou, hlavička, pravý postranní sloupec a pravý horní roh. Právě tyto zóny
představují místa, do nichž primárně směřuje lidský zrak a v nichž se nejčastěji také
podvědomě zastavuje.
Uvedené oblasti zároveň významně ovlivňují oční pohyb po dané straně. Při něm se chce
čtenář především zdárně orientovat v obsahu a nechce, aby čtení konkrétního textu či
prohlížení obrazové přílohy rušily okolní materiály. Kromě zapojení prioritních zrakových zón
mohou k vytvoření vhodného layoutu přispět ještě dva nástroje. První pomůckou je uplatnění
optického středu stránky (konstrukce a příklady viz obrazová příloha), do něhož se umísťují
informace, které chce editor v daném vydání nejvíce zdůraznit. Druhou metodou je prostorové
členění typografických prvků za pomoci tzv. zlatého řezu 76 . Všechny tři zmíněné aspekty – tj.
prioritní zrakové zóny, optický střed a zlatý řez – si nyní stručně rozebereme.
První oblastí, do které zaměřujeme pohled, je levý horní segment pod hlavičkou titulu. Do
něj se pravidelně umísťují otevírací články, doprovázené velkými titulky v kombinaci
s obrazovou přílohou. Tento krok nemůže nikoho příliš překvapit, poněvadž je logické, že
začíná-li čtenář vnímat stránku v tomto bodě, bude nejvhodnější umístit sem nejvýznamnější
událost (zprávu) dne. Problém nastává ve chvíli, kdy se v této oblasti nacházejí dva materiály
(resp. jeden a část druhého). Který z nich máme chápat jako hlavní? Ten vpravo nebo vlevo?
Případně oba? Obecně lze situaci jen těžko posoudit. Každopádně grafik může tímto postupem
dosáhnout toho, že oba příspěvky získají pozornost čtenáře, který jim přikládá stejnou či velice
podobnou váhu.
Druhou zónu představuje hlavička periodika, do níž bývá často vkládána upoutávka na
zajímavý text uvnitř výtisku nebo inzertní prostor (oboje zarovnáno vpravo). Nezřídka do
hlavičky zasahují i části otvíracích materiálů. Dominantním prvkem samozřejmě zůstává
hlavička (přesněji logo) deníku, která musí nejen zaujmout, ale i jasně sdělovat, jaký titul čtenář
drží v rukou. Proto by měla být od zbylého obsahu jasně oddělena, což se námi sledovaným
deníku vždy nedaří. Aby tento „nedostatek“ napravili, sázejí hlavičku kontrastní barevnou
dvojicí červené a bílé, která většinou přebije ostatní prvky a vystoupí směrem ven k příjemci.
Třetím místem se zvýšenou zrakovou pozorností je pravý postranní sloupec. Nezabírá-li
otvírací článek v horní polovině stránky 77 celou šíři potištěné plochy, zalamují se do této oblasti
76 Ve výtvarném umění včetně architektury, typografie atd. ustálený harmonický poměr dvou částí vůči sobě; lze

jej vyjádřit rozdělení úsečky na dvě části tak, že poměr menší ku větší je stejný jako poměr větší části k celé úsečce.
(Osvaldová, B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002; s. 165)
77 Poněkud zvláštní obsahové rozvržení titulní strany zvolil ve sledovaném období deník Šíp. Tiskovou plochu
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jedno-, dvou- či někdy až třísloupcové příspěvky oddělené rámečky, jejichž tloušťka se odvíjí
od charakteru jednotlivých deníků. Postranní sloupec může být složen z jednoho výškového či
jednoho výškového a jednoho šířkového materiálu. V druhém případě se dolní část pravého
postranního sloupce často rozšiřuje směrem doleva, což vyúsťuje v nutnost deformovat tvar
příspěvku sázeného pod otvíracím článkem (popř. spodní část samotného otvíracího článku).
Prostor vpravo u dolního okraje listu může rovněž sloužit k umístění inzerce.
Zbývající zónou, která zaměstnává náš zrakový systém, je pravý horní roh stránky.
V podstatě se jedná o místo poslední oční fixace těsně před otočením listu; oči zde dokončují
pohyb po stránce. Tato výstupní oblast představuje ideální prostor pro vložení inzerce (z 15
možných případů zkoumaného období sem byla inzerce vložena 7krát). Kromě reklamy se zde
můžeme střetnout s otevírací článkem (šest výskytů), přesahujícím postranním příspěvkem
(jeden výskyt) nebo upoutávkou na zajímavý materiál uvnitř vydání (jeden výskyt).
Vhodnou metodou, kterou může grafik při sestavování celkového rozvržení stránky
zvýšit důraz určitých částí předkládaných informací, je aplikace optického středu. Ten se na
rozdíl od středu geometrického nalézá v horní polovině stránky; přibližně ve třetině výšky
tiskové plochy směrem od horního kraje listu. Výčet typografických prvků, jež jednotlivé
bulvární deníky umísťovaly do optického středu titulní stránky, vypadá následovně:
− Aha!: 1. pondělí: výřez fotografické přílohy k otvíracímu článku, podtitulek sousedního
příspěvku; 2. úterý: první řádek titulku otvíracího článku; 3. středa: celý podtitulek a
výřez fotografické přílohy k otvíracímu materiálu; 4. výřezy fotografických příloh
otvíracího a k němu sousedního příspěvku; 5. pátek: detailní výřez obličejů
portrétovaných osob zachycených na podkladové fotografii k hlavnímu materiálu.
− Blesk: ve všech pěti sledovaných dnech bylo do optického středu vsazeno první slovo
hlavního titulku otvíracího článku;
− Šíp: v úterní, čtvrtečním a pátečním vydání se zde nacházela prostřední část prvního
řádku hlavního titulku otvíracího materiálu, v pondělí a středu se jednalo o středovou
část druhého řádku.
Ke zdůraznění textových či obrazových informací lze jednotlivé typografické prvky
nacházející se na dané stránce rozvrhnout podle zlatého řezu. Komponování vybraných složek
layoutu v tomto poměru má totiž za následek, že se naše pozornost soustředí právě do takto
vymezených prostorů. Užití zlatého řezu není pravděpodobně náhodné, ale naopak se odvozuje
přední strany čtyř z pěti vydání (19. – 22. 6. 2007) totiž pokrýval pouze jediný, hlavní materiál a inzerce.
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od podvědomému pozorování okolního světa. Jako nejčastější příklad se udává poměr délek
sousedních článků lidského prstu. Rozdělení objektu na dvě části zlatým řezem přibližně
odpovídá poměru 1 : 1,618 (číselné odvození viz matematický dodatek). Nyní se pokusme
doložit jeho aplikaci na konkrétních příkladech obsažených na titulních stranách zkoumaných
periodik:
− U deníku Aha! se mi nepodařilo vystopovat jediné použití zlatého řezu.
− Deník Blesk využívá často (tři z pěti případů) zlatého řezu v oblasti pod horním
okrajem novin. Jedná se o vzájemný poměr mezi ke středu umístěným logem titulu a
vpravo zarovnanou inzercí (popř. upoutávkou na materiál uvnitř vydání). Poměrně
specifické se jeví uplatnění zlatého řezu při zalomení otevíracího materiálu a pod ním
se nacházejícího příspěvku (20. 6. 2007).
− Ve čtvrtečním vydání deníku Šíp (21. 6. 2007) se vyskytly dvě dvojice prvků, jejichž
vzájemný poměr velikostí odpovídá zlatému řezu. První je dvoudílná inzerce umístěná
v pravém horním rohu, jejíž části jsou navíc vytištěné v doplňkových barvách. Druhou
představují doprovodné fotografie k otevíracímu článku, umístěné v dolní polovině
listu.

4.4 Hlavička
Společným znakem hlaviček třech vybraných zástupců bulvárního tisku je červený obdélníkový
podklad (byť o odlišné sytosti) a bílým, tučným, bezserifovým písmem vyražený název. Ten je
v případě deníku Aha! doplněn černým stínováním a sázen s rozlišením počátečního velkého
písmene a zbylých dvou malých. Deníky Blesk a Šíp preferují sazbu verzálkami, které se však
rozcházejí typem použitého písma. Všechny tři tituly rovněž důsledně označují region, v němž
daná mutace novin vychází (v našem případě jde o Prahu). Ačkoliv se tato štítková označení
v několika ohledech (umístění, velikost, barva podkladu aj.) rozcházejí, může vypozorovat
jednotnou vizi. V dalších rysech se shodují – zcela či alespoň částečně – vždy jen dvě zmíněná
periodika. Poněvadž nehodlám veškeré tyto parametry vypisovat, uvedu alespoň tři ukázky
pro představu:
− deníky Aha! a Blesk otiskují shodně znějící výzvu čtenářům o zavolání či poslaní
námětu na zprávu;
− deníky Blesk a Šíp používají podobně vyhlížející symbol žluté mince s prodejní cenou
(odlišují se pouze velikostí, opačným směrem stínování a odstínem žluti);
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− deníky Šíp a Aha! uvádějí adresu svých webových stránek, ovšem pokaždé jinak
zalomenou.
Stranou pozornosti by rozhodně nemělo zůstat ani samotné složení hlaviček zkoumaných
novin, tj. seskupení jejich prvků. Kromě loga deníku se v nich můžeme setkat s označením
regionu, prodejní cenou výtisku, datem, číslem vydání, ročníkem, adresou webových stránek
periodika, výzvou určenou čtenářům, popř. vlastní inzercí (viz podkapitola 4.10). Poněkud
komplikovanější situace nastává, když bychom chtěli vymezit přesný prostor jednotlivých
hlaviček. Narozdíl od seriózních listů, kde se hlavička rozprostírá pod horním okrajem po celé
šíři tiskové plochy, se bulvární noviny vyznačují nepravidelným umísťováním hlavičky, které
se spolu s její přesnou velikostí odvíjí od konkrétního rozložení a rozměrů redakčních
příspěvků. Hlavní důraz se přitom samozřejmě klade na obrazovou přílohu. Tento postup
s sebou nese dva zásadní dopady. Zaprvé, hlavička se zkrátka umísťuje tak, aby nepřevažovala
nad hlavním(-i) příspěvkem(-ky), tj. nesnižovala jejich dominantní postavení. Zadruhé do
hlavičky poměrně často zasahují doprovodné fotografie k článkům. I přes tato dvě omezení, lze
konstatovat, že:
− deník Aha! zpravidla zarovnává hlavičku na střed zhruba 4,5–6 centimetrů pod horním
krajem,
− deník Blesk má ve zvyku posouvat hlavičkou po vodorovné linii, ovšem se zachováním
standardní dvoucentimetrové vzdálenosti hlavičky od horního kraje,
− deník Šíp obvykle zalamuje hlavičku doleva přibližně 2,5 – 4 centimetry pod horní kraj.
Ačkoliv bývá hlavička sledovaných listů zasazena do otvíracích materiálů (obecněji do
materiálů v horní polovině titulní strany), lze ji úspěšně odlišit od zbylého obsahu – především
zásluhou dvojitého 78 barveného kontrastu. Poněkud sporný bod představují inzertní prostory
umísťované buď přímo do rozšířené hlavičky nebo do její těsné blízkosti. O inzerci na titulních
stranách pojednává šířeji podkapitola 4.10.

4.5 Práce s titulky na titulní stránce
Výchozí funkcí každého titulku je upozornit sám na sebe a tím i na článek, k němuž se vztahuje.
O správné podobě rozhoduje úspěšnost, s kterou se titulku podaří přilákat pozorovatele a
„přinutit“ ho, aby se stal čtenářem. Odmyslíme-li si vhodnost co nejstručněji a nejvýstižněji
78 První kontrast představuje použití bílé písma a červené podkladové plochy v hlavičce. Druhý kontrast vzniká na
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shrnovat informace zahrnuté v textu, představují rozumný výběr vlastností písma a logické
začlenění titulku do grafické koncepce rozhodující parametry, jak „prodat“ informace, jež
titulek obsahuje. Pomocí jednotlivých kvalit použitého písma v titulcích můžeme usuzovat
relativní důležitost konkrétních článků pro čtenáře. Do jaké míry odrážejí titulky, ale i
podtitulky věrně a vyváženě obsah příslušných textových materiálu, je věcí diskuse. Úkolem
této práce není zhodnotit, zda-li titulky volbou jazykových prostředků „pravdivě“ sumarizují
informace z článků, ale mj. zjistit, jestli svojí grafickou podobou nevytvářejí z každého – byť
nepodstatného – příspěvku hlavní událost dne.
Prvním bodem, jenž bude nutné zohlednit, je obsah plochy připadající na titulky a
podtitulky. Po prozkoumání hodnot uvedených v tabulce č. 6 zjistíme, že nejde o nijak
zanedbatelné prostory. Nejvyšší z nich byla naměřená u středečního vydání deníku Blesk z 20.
června loňského roku, kde titulky zabíraly více jak třetinu přední strany. Uvážíme-li k tomu
ještě rozměry obrazové přílohy, hlavičky a inzerce, nezbude nám mnoho volného místa pro
textové redakční materiály (přesně 149,65 cm2, tj. 15,27 %). Nejnižší podíl titulků ku potištěné
ploše vykazuje rovněž středeční výtisk deníku Aha!, který dosahuje „jen“ o málo více než 25 %.
Z výše uvedených poznatků tedy lze vyvodit závěr, že bulvární tisk ve vymezeném období
přikládá titulku nesmírnou váhu; v nejvýraznějším případě převažují titulky nad textem téměř
2,5krát.

Celk. plocha titulků na Celk. potištěná plocha Poměr celk. ploch titulků
titulní stránce (v cm2)

titulní stránky (v cm2)

a titulní stránky (v %)

Aha! (20. 6. 07)

327,9

1 299

25,23

Blesk (20. 6. 07)

352,9

980

36,00

Šíp (22. 6. 07)
386,4
1 167,6
33,09
Tabulka č. 6 udává nejvyšší zaznamenaný vztah potištěných ploch titulků a titulních stránek
bulvárních deníků.

Stranou naší pozornosti by neměla zůstat ani typografická podoba titulků bulvárních
titulů. S mírnou nadsázkou bychom se o ní mohli vyjádřit slovy „jiný pes, jiná ves“. Zkoumané
titulky vskutku nemohou zapřít dvě věci: jistou kreativitu svých tvůrců a zaručenou poutavost
na první pohled. Avšak v některých případech vznikají „díla“, která překypují prvoplánovým
útokem na lidské oko s jediným záměrem: vytvořit oční kontakt a směřovat pohyb oka do
žádoucích míst. Následující výčet ukazuje, s jakými možnými kombinacemi typografických
rozhraní mezi hlavičkou a samotným obsahem novin, který většinou vyniká kontrastní nebo doplňkovou barvou.
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vlastností se můžeme v titulcích těchto listů setkat:
− skladba z dvou či tří různých typů písem,
− skladba z dvou či tří barev (nejčastěji bílá, žlutá, černá, červená, tmavě modrá),
− použití rozdílné velikosti (0,6-5,5 cm), duktu (normální, tučná) a řezu písma,
− sazba písmen v kurzivě, s patkami i bez nich, se stínováním nebo obrysem v kontrastní
barvě a bez něj, verzálkami či s rozlišením malé a velké abecedy,
− víceřádková sazba (1 až 6 řádků).
Jelikož titulky nefigurují na přední stránce zdaleka samy, považuji za přínosné zmínit se
stručně o jejich interakci s dalšími grafickými prvky. Nejsnáze vnímatelný je jejich vztah
k obrazovým přílohám, především fotografiím. Z jistého hlediska lze hovořit jednak o vzájemné
symbióze, doplňování se, jednak o potlačování částí jednoho částmi druhého. Správný titulek
by však měl s fotografií tvořit soulad. Jedna složka by rozhodně neměla popírat druhou a ani by
neměla jedna z nich dominovat natolik, aby druhá vyznívala zcela naprázdno. Zásadní problém
této poučky spočívá v tom, že ne vždy je možné přiřadit vhodnou fotografii k předkládanému
příběhu, který reprezentuje titulek. Často se tak stává, že titulek spolu s fotografií spíše
„zneváží“ či dokonce „zesměšní“ ostatními prvky budované napětí a emoce. Jako vhodné
příklady mohou posloužit otevírací články deníku Šíp z 21. a 22. 6. 2007 či trojice článků
obklopující hlavní materiál uveřejněný na přední straně deníku Aha! ze středy 20. 6. 2007. Ještě
méně podařený případem je situace, kdy je propojení titulku s fotografii očividně si odporující a
zcela zavádějící – ať už s úmyslem či bez něj. Příkladem je do sloupku zalomený článek deníku
Blesk z úterý 19. 6. 2007.
Mimo obrazových příloh mohou pracovníci grafického oddělení provázat titulky ještě
s podkladovými plochami a podpůrnými grafickými prvky. První skupina elementů se využívá
především ke zvýšení výraznosti a dobré čitelnosti titulků. Vytvářením barevného kontrastu
nejen na rozhraní titulek-plocha se zabývá podkapitola 4.7 věnovaná barvám. Co se týče
druhých prvků, nejčastější uplatnění v kombinaci s titulky nacházejí směrové ukazatele (v
drtivé většině nabývající podoby šipek). Ty mohou spojovat jak část, tak celý titulek nebo
podtitulek s další typografickou složkou; nejběžněji s obrazovou přílohou. Svou formou a
vyzněním nabádají čtenáře k sledování určité linie, podle níž se rozvíjí příběh daného článku.
Úskalí tohoto postupu spočívá v schopnosti – nebo naopak neschopnosti – nenarušovat spájené
prvky a zároveň dostatečně výrazně odkazovat z jednoho na druhý. Právě proto se ukazatelé
volí v barvách shodných či doplňkových s podkladem a tvarově se přizpůsobují zalomení
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propojovaných segmentů stránky.
Poslední věcí, kterou zde chci rozebrat, je zhodnocení toho, zda-li jsou titulky jednotlivých
článků od sebe jednoznačně oddělené. Obecně platí, že titulek by se neměl ve vodorovném
směru umísťovat na stejnou úroveň s titulkem sousedního příspěvku. Ačkoliv všechny tři
bulvární deníky toto pravidlo na titulních stránkách porušují, nedomnívám se, že by to
znesnadňovalo rozpoznání, který titulek a podtitulek naleží ke kterému materiálu. Mnohem
zásadnější je spíše to, že takto přiložené dvojice titulků jsou tištěné v kontrastních a
doplňkových barvách tak, aby se ještě více navzájem zvýrazňovaly a strhávaly na sebe
zrakovou pozornost. Titulky a podtitulky by se rovněž měly – kvůli přehlednosti – sázet na
šířku shodnou s počtem sazebních sloupců daného článku. Tento princip bulvární noviny
někdy porušují s jasným záměrem vytvořit kompozičně a vizuálně překvapivý celek, který
zaujme hlavně čtenáře. Do jaké míry typografické „skládačky“ deformují předávání informací,
o který by měly noviny prioritně usilovat, je téma přesahující rámec této práce.

4.6 Písmo a jeho užití na titulní stránce
Souhrnný přehled nejen charakteristiky používaných písem, ale i dalších základních
typografických složek zkoumaných novinových stránek najdete v tabulce č. 2. Z tohoto důvodu
popis příznačných vlastností písem bulvárního tisku vynechávám a zaměřuji se rovnou na jejich
dva, za zvážení stojící účinky. Prvním a již při letmém pohledu velmi patrným efektem je tzv.
inverze (převrácení) klasického přidělení barvy písmu a podkladu. Původní černé písmo sázené
na „bílý“ – reálně spíše našedivělý – novinový papír nahrazují bílá písmena tištěna na černé
pozadí. Titulní stránky českého bulvárního tisku poměrně často pracují s inverzí. Sledované
deníky ji během vymezeného týdne použili alespoň jednou: Aha! – 1×, Blesk – 2× a Šíp – 3×.
Kromě nesporné výhody vytvoření barevného kontrastu s sebou inverze přináší i řadu
záporů. Již pouhé čtení takto potištěné plochy na bližší vzdálenost (do 0,5 metru) není pro oko
nikterak příjemné. Navíc po určité době intenzivního zrakového vnímání inverzně navržené
plochy se může u čtenářů dostavit únava, vyčerpání či dokonce bolesti hlavy. Další nevýhoda
černého podkladu se projevuje při zalomení ořezané fotografie dovnitř plochy k textu, zvláště
pak jsou-li krajní oblasti snímku světlé. Vytvořená hranice působí nevzhledně, jako by někdo
vloženou fotografii nešikovně vystříhal nůžkami. Obecným problémem spojeným s inverzí
(kontrastem) je, že podtrhne a zvýrazní jak ladnost, tak i „vadu na kráse“.
Druhý efekt pravidelně využívaný bulvárními listy souvisí se snahou o zlepšení čitelnosti
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textu a jasnou tendencí krátkých, zato však rázně pojatých článků. Tímto účinkem je
proměnlivá (popř. také deformovaná) šířka sazebních sloupců někdy spojená s dvojfázovým
zvýrazňováním částí perexu, tj. použití druhého stupně tloušťky písma na text s již o jednu
úroveň navýšeným duktem. Odhlédneme-li od neschopnosti udržet jednotnou písmovou sazbu
– a tím ucelený layout stránky, nezbývá než konstatovat, že rozšiřování, zužování či deformace
sazebních sloupců má jak kladný, tak záporný dopad na zvýšení čitelnosti. Extrémně úzké
sloupce sice působí přehledněji, ale daleko více namáhají lidský zrak neustálým pohybováním
očí ze strany na stranu po přečtení dvou tří slov. Ačkoli široké sloupce poskytují příjemnější
čtení i snadnější návrat k předchozím větám, navozují nepříjemný pocit z pohledu na užší a
zároveň nezřídka vertikálně posunutý text sousedního či blízko se vyskytujícího článku.
Posledně jmenované deformování sloupců je jasným projevem typografické bulvarizace
novinové stránky, poněvadž jediným důvodem jeho vzniku je vytvoření dostatečného a
patřičně tvarovaného prostoru pro obrazový materiál, titulky a podpůrné grafické prvky.
Zvýrazňování slov v perexu, k němuž může posloužit kromě nastavení větší tloušťky i kurziva,
je vesměs zbytečné a neúčelné. Jeho primárním cílem je směrování k bodové informaci,
k fragmentu vytrženému z obsahového kontextu úvodního odstavce.

4.7 Barvy a jejich rozložení na titulní stránce
Základní barvu typografie představuje „neutrální“ černá, jež se na tiskové ploše vyznačuje
širokou škálou šedi, vyplývající z různých velikostí písma, jeho duktu, vzdálenosti mezi
jednotlivými znaky, z hustoty řádek, odstup vytvářejících mezer atd. V přímém a nejpatrnějším
kontrastu s černou se nalézá bílá a červená. Zdůraznit tiskoviny můžeme i použitím pestrých
barev. Avšak při jejich výběru musíme dbát, aby nesplývaly s černou. Správný grafik by neměl
zapomínat ani na to, že pestré barvy klidně mohou nad tiskařskou černí převažovat, ale nikdy
nesmějí být sami v optické rovnováze. Kontrastu lze docílit i pomocí dvojic doplňkových barev,
které se vedle sebe či v těsné blízkosti vzájemně zdůrazňují. Napětí také vytvářejí rozhraní jak
teplých a studených, tak aktivních a pasivních barev. U druhé skupiny se využívá ještě jednoho
efektu, kterým je tendence vystupovat z ploch směrem ven (aktivní barvy) či naopak ustupovat
zpět do pozadí (pasivní barvy). Primární cíl aktivních barev spočívá v kompenzaci případné
nezajímavosti či irelevantnost článků. Všechny popsané účinky se samozřejmě tím více zesilují,
čím blíže se dané „protikladně“ zbarvené objekty nacházejí.
Mimo titulků, podtitulků a základního písma se s barvou setkáváme na mnoha dalších
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místech přední strany: podkladové plochy redakčních materiálů, ohraničující rámečky a linky,
infoboxy, horní a dolní poutací pruhy. U všech těchto prvků si můžeme povšimnout větší nebo
menší snahy o záměrně připoutání pozornosti čtenářova zraku. Využívají-li se na titulní straně
podkladové plochy, jsou sázené vedle sebe – případně v těsné blízkosti – buď kontrastní dvojicí
černé a červené barvy (alternativu představuje černá plocha v kontrastu s plochou bez
barevného podkladu) nebo dvojicí doplňkových barev (nejčastěji se jedná o kombinaci modré a
oranžové v různých stupních sytosti). Černá podkladová plocha nachází ještě další uplatnění.
Představuje totiž vhodný základ pro bíle sázený text či bíle a žlutě vykreslené titulky. První
varianta funguje na principu tzv. inverze, tj. obracení zavedeného vztahu černého písma a
„bílé“ tiskové plochy. V druhém případě aplikace černého podkladu a žluté barvy stupňuje její
světelný žhnoucí nádech, kterým je čtenář přitahován a podvědomě nucen k očnímu kontaktu.
Zdůraznění dvou či více článků lze dosáhnout pomocí rámečků sázených v kontrastní
dvojici černé a červené barvy a jejich umístěním do vzájemné blízkosti. Podobného efektu se
využívá i u samotného ohraničení jednotlivých příspěvků. Rámeček zde bývá složen ze dvou
barev, které se po určitých úsecích pravidelně opakují. Volba barev se zde provádí dvěma
způsoby. Zaprvé se využívá černá a k ní nějaká teplá barva (ve zkoumaném období jde o
žlutou), a to z toho důvodu, že černá, kombinuje-li se právě s teplými barvami, umocňuje jejich
intenzitu. Zadruhé se grafik může spolehnout na pár doplňkových barev. Někdy se dokonce
stává, že se čtenář na titulní stránce setká s propojením obou postupů, jako je tomu v pátečním
výtisku deníku Blesk ze dne 22. 6. 2007. Zde nalezneme jak aplikaci kontrastního černého a
červeného rámečku v těsné blízkosti, tak i navázaní pravidelně se opakujícího motivu třetího
rámečku (černé a žluté úseky). Zaměříme-li se na výskyt linek na titulní stránce, zjistíme, že
především zdůrazňují členění textu do sazebních sloupců. K těmto účelům slouží v podstatě jen
dvě barvy: černá a bílá (v závislosti na pokladu). Kromě vodící úlohy pomáhají linky také
zpřehledňovat text.
Infoboxy obecně hrají tři významné role. Tou první je určitým způsobem shrnovat a/nebo
odkazovat na informace obsažené v textu článku. Druhou představuje upoutání pozornosti
prostřednictvím výstižného a úderného oznámení, které by mělo čtenáře napnout a vtáhnout
do příběhu. Poslední funkcí je představení osoby nebo události, kterou se daný materiál zabývá.
Příkladem může být jméno konkrétního člověka a k němu připojený čin, jímž vešel v obecnou
známost. Nejčastějšími barevnými kombinace, se kterými infoboxy na titulní straně pracují,
jsou:
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− žlutý podklad a černé písmo,
− černý podklad a žluté a/nebo bílé písmo,
− červený podklad a bílé a/nebo černé písmo.
Tyto tři varianty opět vycházejí z barevného kontrastu, který vzájemným zvyšováním intenzity
jednotlivých složek infoboxů vytváří body očního kontaktu s povrchem listu. Infoboxy si tudíž
kromě zprostředkování informací vynucují čtenářovu pozornost.
Poslední prvek, kterému bych se v této podkapitole rád věnoval, jsou upoutávací pruhy
nacházejí se u horního (Aha!, Šíp) a dolního (Aha!, Blesk) okraje novin. Horní pruh obsahuje
dva typy sdělení. Prvním je krátký a vystižný slogan vztahující se k otvíracímu článku. Jeho
barevný podklad většinou odpovídá barevnému pozadí hlavního materiálu, což zpětně
ovlivňuje barvu písma, kterým je daný pruh vysázen. Druhou variantu představuje tzv. vlastní
inzerce, která je probírána v podkapitole 4.10. Deník Aha! pro tento účel používá světle
modrého pozadí a bílého a černého písma. Titul Šíp volí pruh v pronikavějším ladění: žlutý
poklad a černé písmo. Dolní pruh poskytuje pouze jediný druh informace, kterou je zestručněná
předpověď počasí na daný den. Ta bývá – jak v případě Aha!, tak i Blesku – tištěna do velmi
světlé modři. Varianta prvního periodika je z grafického hlediska propracovanější, obohacená o
podpůrné prvky (podrobněji viz následující podkapitola). Blesk se drží jen slovního vyjádření
v jedné větě, která je vykreslena černým písmem. Obě podoby však shodně obsahují odkaz na
patřičnou stránku uvnitř listu, kde čtenáři naleznou kompletní předpověď.

4.8 Podpůrné grafické prvky na titulní stránce
Na celkovém rozvržení přední strany bulvárních deníků se značnou měrou podílejí i tzv.
podpůrné grafické prvky. Jak sám název prozrazuje, jejich hlavním smyslem je podpořit
atraktivitu a posílit provázanost ostatních typografických složek. Mezi základní podpůrné
prvky můžeme zařadit nejrůznější infoboxy, směrové ukazatele a piktogramy (grafické znaky a
symboly). Jelikož o infoboxech jsem již obšírně pojednal dříve, dovolím si přejít ke směrovým
ukazatelům, které vystupují ve dvou základních úlohách. Jednak významově propojují dvě
fotografie (případně i více), jednak vytvářejí podobnou vazbu mezi fotografií a textem. Jednotící
princip všech ukazatelů je získat naši zrakovou pozornost a přenést ji na nějaký objekt; jinými
slovy záměrně změnit trajektorii pohybu očí. Při předávání textového nebo obrazového sdělení
ukazatel usnadňuje recipientovi přecházet od informace k informaci. Vybízí ho k vnímání nejen
původní, ale i další části materiálu, kterou by jinak třeba přesel bez povšimnutí. Podle kontextu
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mohou ukazatelé rovněž zvyšovat srozumitelnost příspěvků tím, že vhodně spojí – ať už
významově blízké či vzdálené – informace a vytvoří z nich logický celek (např. mezi částí
popisku a částí doprovodné fotografie). Co se týče tvarů a barev, nejvhodnější se jeví užití
obvyklých šipek či protáhnutých trojúhelníků, které jsou laděny do teplých, sytých barev.
Zaměříme-li se na využití piktogramů na přední straně, můžeme stanovit tři hlavní
skupiny: obrázkové symboly (např. mrak s kapkami vody, který označuje zataženo s deštěm),
kaligraficky upravená písma a produktová loga. Společným rysem všech tří kategorií je utvářet
asociace na základě obecně známých informací a rozšířených představ. Tyto asociace umožňují
čtenářovi rychle pochopit, o kom nebo o čem daný článek pojednává, a zároveň zvyšují jeho
možnost orientace v popisované situaci. Charakteristickým zástupcem obrázkových symbolů
jsou především ilustrační kresby k předpovědi počasí na dolním poutacím pruhu deníku Aha!
nebo žlutý peníz v hlavičce titulů Blesk a Šíp. V obou případech piktogramy vystihují podstatu
věci snadněji a rychleji, než kdyby byla uvedena slovně.
S kaligraficky upraveným písmem se můžeme setkat především v infoboxech či titulcích a
podtitulcích. Jejich vložením se materiály ozvláštní a navodí se pocit vizuálního působivosti.
Např. podtitulkové označení exkluzivity článku, jež lze nalézt u dolního okraje vydání deníku
Blesk ze čtvrtka 21. 6. 2007, je vysázeno kaligrafickým písmem. To navíc zesiluje barevný
kontrast bílé a tmavě růžové barvy písma. Grafici mohou pomocí kaligrafického písma a
barevného kontrastu zdůraznit jedinečnost a prvenství konkrétních informací. Produktová loga
s sebou mimo sporné otázky skryté reklamy přinášejí dvě podstatné výhody pro oživení
jakéhokoli příspěvku. Zaprvé, je-li logo zapojeno mezi nějaké dva typografické prvky (např.
dvě slova v titulku), narušuje jejich tradiční vyznění a vystupuje opticky ven, čímž poutá lidské
oko. Zadruhé, jde-li o nějaký oblíbený produkt, čtenáři si jej okamžitě dovedou zařadit do
souvislostí (kupř. s jinými publikovanými sděleními o něm).

4.9 Úloha a vliv fotografických příloh na zbytek titulní stránky
Pro bulvární tisk hrají fotografické či obecně obrazové přílohy – nejen na titulních stránkách –
nezastupitelnou roli. Stejně jako titulky poutají pozornost a přednostně komunikují se
čtenářem. Není tudíž divu, že zaujímají na tiskové ploše značný, někdy dokonce většinový
prostor 79 . Ve zkoumaném vzorku předních stran nepřesáhl poměr plochy věnované obrazové

79 Přesný obsah prostoru věnovaného fotografiím a dalším obrazovým přílohám nelze z důvodu jejich rozměrové
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příloze ku celému obsahu potištěné plochy dvě třetiny. Domnívám se, že vyjmeme-li fotografii
z jejího sazebního prostředí, nebudeme schopni jasně formulovat její možné bulvární sklony.
Proto skutečnosti, které níže popisuji, nemohu oddělit od předešlých typografických segmentů
titulní strany. Fotografické přílohy se na její ploše vyznačuji čtyřmi spornými body, jež se
v dalších odstavcích pokusím podrobněji rozvést.
Prvním z nich je ořezávání fotografií spojené s dodáním a následnou „vhodnou“ úpravou
jejich pozadí. S tímto jevem se nejčastěji setkáváme u portrétních snímků, jimž se odebere
původní, pro účely daného materiálu nepoužitelné pozadí, které se nahradí tématicky a
vizuálně zdařilým. Při jeho výběru pracovníci grafického oddělení přihlížejí především
k parametrům a vlastnostem titulků a podtitulků zalomených k tomu kterému článku. Poklad
musí titulkové písmo zdůrazňovat, podpořit jeho razanci a údernost, ale zároveň nesmí
snižovat jeho dobrou čitelnost, a to ani na větší vzdálenost. K těmto účelům velmi dobře slouží
kombinace kontrastních a komplementárních barev. Je-li např. titulek červený nebo žlutý, bude
dozajista rozumnější použit černý nebo obecněji velmi tmavý podklad než světlý – řekněme
třebas azurový.
Svoji úlohu může sehrát i obsahové vyznění textu, k němuž se daná fotografie váže.
Původní pozadí se v takovýchto případech transformuje do podoby, která doplňuje a pomáhá
vyprávět příběh spolu s článkem. Pro lepší pochopení uvedu dva příklady. Prvním je otevírací
materiál deníku Blesk ze středy 20. 6. 2007 o údajném odjezdu manželky jistého zesnulého
hudebního skladatele do Řecka. Z původního portrétu zbyla oříznutá busta této ženy, která je
nyní podložena záběrem na otevřené moře s dmoucími se vlnami. Titulkové písmo je vysázené
převážně v černé barvě; grafik zde využil účinku komplementárních barev (černé se světle
modrou a bílou). Druhý příklad představuje článek z titulní strany deníku Šíp ze dne 18. 6. 2007
pojednávající o nabourání se jisté umělecké skupiny do ranního vysílání kanálu ČT2. Z
fotografie generálního ředitele České televize bylo odstraněno pozadí a následně nahrazeno
ilustračním snímkem atomového výbuchu. S touto fotografií souvisejí ještě dva dílčí problémy
(viz níže): jednak její přesah do dalších materiálů, jednak překrytí její části textem.
Druhým sporným bodem jsou zmíněné přesahy fotografií do okolních materiálů a celkové
vystupování obrazových příloh ven z příspěvků. Vrátíme-li se k portrétu generálního ředitele
ČT, můžeme pozorovat jeho prolnutí s dvěma sousedními články, a to jak v jejich textové, tak
obrazové oblasti. Na textové rovině se toto prostorové narušení projevuje deformací prvního

nepravidelnosti vyčíslit.
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sazebního sloupce, na obrazové vzájemně kolidují informační hodnoty dvou fotografií. Problém
netkví v zhoršení čitelnosti textů, ale v tom, že zprostředkování informace se jeví být až
druhořadým úkolem. Na prvním místě totiž stojí umožnit čtenářovu oku co nejsnazší posun
podél kontrastních linií a donutit jej zaměřit svou pozornost na titulky a úvodní odstavce všech
tří článků.
Přesahy doprovodných fotografií mohou být kombinovány i s jinou formou poutání
zrakového vnímání. Ukázkovým příkladem je titulní strana deníku Blesk ze dne 18. 6. 2007, kde
se u levého okraje listu nachází ořezaná fotografie modelky. Ta svojí pravou částí těla zasahuje
do vedlejšího otvíracího článku, který je vytištěn na černém podkladu při použití bílých titulků
a žlutých podtitulků. Způsob ořezu modelčina snímku vytváří zdařilou linii, která vede získaný
oční kontakt směrem k dolní hraně, nad níž se vpravo nachází druhá podkladová plocha
červené barvy. Poskládáním dvou kontrastních barevných ploch pod sebe a jejich propojením
fotografickou linií autoři layoutu dosáhli opět toho, že si čtenář s velkou pravděpodobností
přečte všechny tři příspěvky.
Třetí rozkol fotografických příloh se týká problematiky obrazové montáže a jejího užití ve
vztahu ke zbytku daného materiálu. Slovem montáž zde míním sestavení výsledné fotografické
přílohy z několika částí; ve zkoumaném vzorku výtisků novin jde vesměs o dva či tři snímky a
změněné pozadí. Hlavní těžiště celé montáže ztělesňuje jeden, popř. dva oříznuté portréty,
které vystupují směrem ven z podkladové fotografie a/nebo barevného pozadí. Prvním
příkladem této techniky je otvírací článek deníku Aha! ze dne 22. 6. 2007, který se zabývá
domnělým přátelským vztahem premiéra a jistého podnikatele. Jako podklad obrazové
montáže slouží fotografie obou pánu, jejíž levou část překrývá velký portrét známé herečky,
která je označená za citově blízkou onoho podnikatele. Její úlohou je čtenáři přiblížit veřejně
neznámého muže, který se v podstatě utápí mezi ní a předsedou vlády, byť by právě on měl být
dominantním prvkem. Nesoulad mezi obsahem titulku a fotografickou montáží je zřejmý: ve
čtenáři se snaží vyvolat pocit propojení známé herečky a vysokého politika skrze jakéhosi
zprostředkovatele.
Jako druhý materiál jsem zvolil hlavní článek deníku Šíp ze dne 21. 6. 2007, jenž se
pokouší spojit portrét přední české zpěvačky se dvěmi „tajně“ pořízenými momentkami. Ty
jsou navíc opatřeny infoboxy a popisky, které mají za úkol posílit důvěryhodnost obou snímků.
Na fotografiích je zachycen muž nastupující do automobilu, v němž sedí nějaká osoba, kterou
nelze – z důvodu příliš tmavého vnitřku vozu – s určitosti identifikovat. Přesto vložení portrétu
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o velikosti přesahující polovinu stránky může v recipientovi vzbudit pocit, že tmavá silueta
člověka sedícího v automobilu odpovídá portrétované ženě. Je-li navíc tato „důkazová metoda“
podpořena třířádkovým titulkem o šířce 12,8 centimetrů, nelze se divit, že dojem přitažlivosti
podávané informace ještě více vzrůstá.
Poslední věcí stojící za zvážení, je v předchozím odstavci zmíněné vkládání infoboxů a
popisků do vnitřku fotografií. Jen pro srovnání se seriózními deníky poznamenejme, že v jejich
případě jsou oba typografické prvky umísťovány zásadně pod snímek. Samozřejmě je
pochopitelné, že se tyto ilustrativní elementy používají pro zvýšení přesnosti otištěných
fotografií a následné pravdivosti celého článku. Ale nesmíme zapomínat, že sebou přinášení
dvojí nebezpečí. Zaprvé zakrývají části doprovodných snímků. Zadruhé jak si lze ověřit pravost
informací, které o daných fotografiích poskytují? Vraťme se zpět k článku o muži nastupujícím
do vozidla a osobě v něm sedící. Co skutečně vidíme ve vnitřku automobilu? Pouhou tmavou
siluetu. Napíše-li nějaký grafik pod fotografii popisek, v kterém tuto osobu jednoznačně
identifikuje, můžeme to brát jako jasný důkaz její totožnosti?

4.10 Inzertní prostor na titulní stránce
Inzerci na titulní straně můžeme podle původu zboží nebo služby, které propaguje, rozdělit do
dvou základních skupin: cizí, tj. všech tržních subjektů kromě vydavatele daného deníku, a
vlastní, tedy patřící vydavateli. Tento – byť na první pohled nepodstatný – rozdíl významně
ovlivňuje tři základní faktory, které se vztahují k typografické úpravě přední stránky: umístění
inzertní plochy, způsob oddělení od zbylého obsahu a velikost, přesněji plošný obsah.
Nejprve budeme uvažovat cizí inzerci. Ta se ve zkoumaném období vyskytla na dvou
různých místech titulní strany. V prvním případě se jí dostalo pravého horního rohu, kde byla
zalomena ve dvou formátech: šířkovém (Aha!, Blesk) a výškovém (Šíp). Druhá situace nastala
pouze u deníku Šíp, kdy inzerci byl vyčleněn prostor u spodního okraje listu, ovšem v celé jeho
potištěné šíři. Uvážíme-li oční trajektorii sestavenou při výzkumu Eyetrack III, zjistíme, že
umístění inzerce do pravého vrchního rohu, je v podstatě rozumný krok. Existuje totiž značná
pravděpodobnost, že se zde alespoň na zlomek sekundy zastaví čtenářův zrak. Naopak
zalomení reklamní plochy k dolnímu kraji nepředstavuje nikterak promyšlený čin, poněvadž
lidské okolo touto oblastí nejspíše pouze prolétne bez jakékoli fixace.
Oddělení plochy připadající na cizí inzerci se v obou výše načrtnutých případech rovněž
zásadně liší. První je sice odsazená třímilimetrovou mezerou zleva i zdola, ale její textové
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označení rozhodně nemůže označit za řádné (seriózní). Nápis inzerce je vysázen pouze
jednomilimetrovými (Aha!, Blesk), resp. dvoumilimetrovými (Šíp) verzálkami černé barvy,
normálního duktu bez patek. Navíc jej grafici vkládají k pravé straně inzertní plochy, tj. směrem
ven z obsahu stránky. Stručně řečeno, nesoustředí-li se čtenář na hledání tohoto nápisu,
pravděpodobně si ho ani nevšimne. V druhém typu umístění je inzerce oddělena standardně
dvěma černými ke středu se sbíhajícími linkami a třímilimetrovým tučným nápisem inzerce.
Přejděme nyní k vlastní neboli vydavatelově inzerci. Ta podléhá jednak umístění do
pravého horního rohu, jednak k hornímu okraji listu, kde nabývá podoby poutacího pruhu o
délce šířky potištěné plochy novin. V prvním případě dochází – oproti cizí reklamě – k
minimálnímu oddělení od zbylého obsahu stránky: odsazující mezera (Šíp) nebo zvýrazňující
bílý rámeček o tloušťce 1,5 bodu (Blesk). Vlastní inzerce buď bývá přímou součástí hlavičky
(Blesk) anebo, je-li hlavička a otvírací článek propojen v jeden celek, nachází se v pravé části
tohoto prostoru (Šíp). Deník Šíp doplňuje vlastní inzerci navíc ještě poutacím pruhem,
nacházejícím se přímo pod vrchním okrajem novinového papíru. Na stejně umístěný poutací
pruh s ilustračním obrázkem se omezuje konkurenční titul Aha!. Ani jeden ze zástupců
bulvárního tisku nepoužívá u vlastní inzerce žádný textový kvantifikátor (např. obecně užívaný
nápis inzerce).
Posledním faktorem je obsah inzertní plochy v závislosti na celkovém obsahu titulní
strany. Číselní údaje charakterizující tuto skutečnost nalezte v níže uvedené tabulce č. 7. Z té
vyplývá, že inzerci rozhodně nemůžeme vnímat jako určující typografický prvek přední strany.

Obsah potištěné
plochy

stránek

(v cm2)

Obsah plochy cizí
inzerce (v cm2)

Obsah plochy Poměr
vlastní inzerce cizí

plochy Poměr

inzerce

plochy

a vlastní inzerce a

celé strany (v %) celé strany (v %)

(v cm2)

Aha!

1 299

40,5

56,43/72,6

3,12

4,34/5,59

Blesk

980

39,05

75,4

3,98

7,69

1 167,6

47,73/213,73

146,3

4,09/18,31

12,53

Šíp

Tabulka č. 7 podává přehled o obsazích plochy věnované cizí a vlastní inzerci a jejich poměrech
k celkovému obsahu strany. Vyskytují-li se v řádku dvě čísla oddělená lomítkem, znamená to, že
daná inzerce v deníku zaujímá dvě plochy o různém obsahu, čemuž poté odpovídají i dva údaje o
jejím poměru ku celé straně.

4.11 Shrnutí analýzy titulní stránky
Na závěr této kapitoly uvádím shrnující přehled sporných typografických prvků, které
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můžeme za jistých, výše uvedených okolností chápat jako bulvární či bulvarizující e smyslu
vymezeném v této práci. Jedná se o tyto elementy a vztahy:
− umístění dvou nesouvisejících materiálů do levého horního segmentu pod
hlavičkou,
− vytištění loga titulu v kontrastní dvojici červené a bílé barvy,
− umístění inzertní plochy do pravého horního rohu,
− sazba loga titulu a sousední, přidružené inzerce v poměru zlatého řezu,
− vkládání inzertní plochy do hlavičky novin,
− nejednotné umístění hlavičky z důvodu přizpůsobování se hlavním článkům,
− výrazná převaha plochy věnované titulkům nad prostorem určeným textovým
příspěvkům,
− kombinace různých, kontrastních typografických vlastností (barva, duktus, tvar
atd.) v sazbě titulků a podtitulků,
− používaní směrových ukazatelů k propojení titulku a/nebo podtitulku s
fotografickou přílohou, popř. k propojení dvou fotografií či popisku a fotografie,
− nedodržování sazby titulků na šířku shodnou s počtem sazebních sloupců daného
článku,
− inverze písma a podkladu,
− deformace sazebních sloupců za účelem vyčlenění dostatečného prostoru pro
obrazovou přílohu, titulky či podpůrné grafické prvky,
− využívání kontrastních a doplňkových barev při sazbě dvou či více typografických
prvků nacházejících se v těsné blízkosti,
− kompenzace nedůležitosti či nezajímavosti článků užitím aktivních barev,
− kontrastně laděná sazba infoboxů,
− vkládání piktogramů mezi typografické složky,
− ořezávání fotografií a záměna jejich původního pozadí,
− přesahy fotografických příloh do okolních materiálů a vystupování obrazových
příloh ven z příspěvků,
− obrazová montáž fotografické přílohy a pozadí a její vliv na vyznění článku,
− vkládání popisků a infoboxů do vnitřku fotografických příloh,
− nedostatečné označení inzertní plochy vyhrazené cizím podnikatelským subjektům,
− minimální oddělení vlastní inzerce od zbylého obsahu a absence jejího označení.
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5. Srovnání výsledků analýzy titulních stran bulvárních
deníků se seriózními protějšky
K dovršení celé práce zbývá již jen porovnat titulní stránky vybraných bulvárních a
seriózních deníků ve stanoveném týdenním období. Respektive zjistit, zda-li se některé
položky ze seznamu uvedeného v podkapitole 4.11 nevyskytují na předních stranách
seriózních novin. Pokud ano, tak stanovit, jaké (konkrétní) podoby nabývají. Ve srovnávání
typografických prvků budu postupovat abecedně po jednotlivých titulech.
Prvním periodikem jsou Hospodářské noviny, u nichž můžeme nalézt čtyři společné
body s bulvární typografií. Jmenovitě jde o:
− Vkládání inzertní plochy do hlavičky novin a částečně i její umístění do pravého
horního rohu (dva výskyty: 19. a 22. 6. 2007); v prvním případě inzerce patří cizím
podnikatelským subjektům a její rozměry dosahují 9,4 cm × 2,8 centimetru. Druhou
variantou je vlastní reklama, která je zasazená do středu hlavičky a překrývá spodní
část loga titulu.
− Nedostatečné označení inzertní plochy vyhrazené cizím podnikatelským subjektům;
textové označení se u obou výše zmíněných případů omezuje na milimetr široký,
černými verzálkami vytištěný, číselně-písmenný kód zalomený vlevo směrem
dovnitř stránky.
− Ořezávání fotografií (u HN obecně obrazových příloh) a záměna jejich původního
pozadí (čtyři výskyty: 18. – 20. a 22. 6. 2007); ve všech případech se jedná o
upoutávací obrazový materiál nacházející se v hlavičce novin, který odkazuje na
článek umístěný ve vnitřku vydání, popř. v připojeném suplementu.
− Kontrastně laděná sazba infoboxů (čtyři výskyty: 18. – 20. a 22. 6. 2007), které se
nalézají v hlavičce periodika a jsou pokaždé zarovnány vlevo k okraji listu. Barevný
kontrast je postaven na kombinaci tmavě červené a bílé, popř. tmavě modré., bílé a
černé.
Druhý srovnávaný titul představují Lidové noviny, které s bulvárním tiskem na
typografické úrovni spojují následující elementy:
− Vkládání inzertní plochy do hlavičky novin; ve všech pěti výtiscích jde o vlastní
inzerci, která může být v jediném vydání zaměřená i na několik různých produktů.
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Její zalomení se pohybuje mezi levou stranou hlavičky (jeden výskyt), pravou
stranou hlavičky (tři výskyty) a celou šíří hlavičky (jeden výskyt), tj. celým
prostorem pod logem deníku.
− Minimální oddělení vlastní inzerce od zbylého obsahu a absence jejího označení;
kromě dvou tenkých linek umístěných nahoře a vlevo (popř. vpravo) od inzerce
neexistuje žádné jiné ohraničení vlastní reklamní plochy od hlavičky.
− Umístění inzertní plochy do pravého horního rohu; v prvních dvou případech (18. a
22. 6. 2007) se skládá z obrazové montáže dvou či tří prvků, zbývající dva výskyty
(20. a 21. 6. 2007) tvoří infobox a k němu přiložená komiksová bublina pro
zdůraznění.
− Ořezávání fotografií a záměna jejich původního pozadí; mimo výše uvedených
inzertních ploch se s touto metodou můžeme setkat i u upoutávacích fotografií
ilustračního charakteru (čtyři výskyty: 19. – 22. 6. 2007). Ty odkazují na příspěvky
uvnitř hlavního či ostatních, tématických sešitů. Zároveň však poměrně často
přesahují svým tvarem do oblasti loga titulu.
− Kontrastně laděná sazba infoboxů, které se ve všech vydáních nalézají v hlavičce
deníku a jsou zarovnány jak vlevo (18. a 19. 6. 2007) a vpravo (20. a 21. 6. 2007), tak i
na střed (22. 6. 2007). Barevný kontrast vychází z kombinace světle modré plochy a
černého a tmavě červeného písma.
− Kontrastní zdůraznění jednoho slova červenou barvou v černě tištěném titulku (20.
6. 2007).
− Deformace sazebních sloupců za účelem vyčlenění dostatečného prostoru pro
obrazovou přílohu; oba články (19. a 20. 6. 2007), v nichž se vyskytlo tzv. obtékání
textu, se nacházejí ve spodní polovině titulní strany přímo u dolního okraje.
− Poutací pruh kurzívou vysázeného jednořádkového textu se zvýrazněnými částmi
(tmavě červenými, tučnými verzálkami); textový pruh se nachází nad hlavičkou
novin v těsně blízkosti horního kraje listu. Vyskytuje se pravidelné v každém vydání
a upozorňuje na rozšířené přílohy.
Zhodnocení podrobíme i poslední ze zkoumaných seriózních deníků, MF Dnes. V jejím
případě odpovídá výčet k bulvárním protějškům směřujících složek typografie těmto
bodům:
− Vkládání inzertní plochy do hlavičky novin spojené s jejím umístěním do pravého
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horního rohu; během vymezeného období byla do tohoto místa vložena pouze
jediná, cizí reklama o rozměrech 5,9 × 3,7 centimetru (19. 6. 2007). Od loga deníku ji
kromě volné prostoru odděluje ještě svislá černá linka o tloušťce 1 bodu. Uvedený je
rovněž dvoumilimetrový nápis inzerce, který jasně signalizuje čemu je oblast
vyhrazená.
− Ořezávání fotografií a záměna jejich původního pozadí; tohoto postupu se užívá při
vytváření obrazových upoutávek na hlavní články v tématických sešitech (výskyt
v každém z pěti pracovních dnů). Přesahy „poutačů“ směrem do loga deníku nebo
jeho blízkosti se objevují pravidelně ve všech číslech.
− Kontrastně laděná sazba infoboxů, které se každodenně nalézají v hlavičce titulu,
vždy zarovnány vlevo. Barevný kontrast vyvolává kombinace vybledlého modrého
podkladu a bílého a tmavě červeného písma, popř. spojení tmavě červeného pozadí
a bílého písma.
− Inverze písma a podkladu se vyskytuje ve všech pěti vydáních v podobě černé,
půlcentimetru široké informační lišty umístěné pod logem titulu, na které jsou
uvedeny bílými, tučnými verzálkami základní údaje o aktuálním čísle deníku
(datum, prodejní cena, ročník, číslo vydání).
− Vkládání piktogramů mezi typografické složky; jejich aplikace se omezuje pouze na
obrázkové symboly vztahující se k předpovědi počasí (čtyři výskyty: 18., 19., 21. a
22. 6. 2007). Ty jsou umístěny do levého spodního rohu stránky. Ještě jeden zvětšený
a stejně tematicky laděný piktogram se nachází v pravém horním rohu čtvrtečního
vydání.
− Deformace sazebních sloupců za účelem vyčlenění dostatečného prostoru pro
obrazovou přílohy; jediným příspěvkem (21. 6. 2007), v němž bylo tzv. obtékání
textu použito, se nalézá ve spodní polovině titulní strany přímo u dolního okraje.
− Poutací pruh tučným písmem vysázeného jednořádkového textu se zvýrazněnými
částmi (tmavě červenými, tučnými verzálkami); textový pruh najdeme těsně nad
hlavičkou novin v blízkosti horního kraje listu. Vyskytuje se pravidelně v každém
výtisku a upozorňuje na důležité články uvnitř hlavního či tématického sešitu.

6. Závěr
V teoretické části své práce jsem se nejprve snažil poskytnout dostatečné základy a možné
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přístupy k tomu, jak chápat pojmy grafika a typografie, bulvární a seriózní tisk. Na tento
výklad jsem navázal podrobným pojednáním o třech základních složkách stránky
libovolného charakteru (bod, linie, plocha). Poté jsem se zaměřil na proces obrazového
vnímání s jeho základními aspekty a parametry, včetně vysvětlení toho, jak funguje zrakový
systém člověka. U vizuální percepce jsem samozřejmě nezapomněl zohlednit jak
fyziologickou, tak psychologickou rovinu. Třetí oddíl druhé kapitoly jsem věnoval výzkumu
sledování očních drah, konkrétně jeho popisu, omezením a výsledkům. Závěry, které
výzkum Eyetrack III nabízí (např. stanovení prioritních zrakových zón nebo zobecnění
schématu očních trajektorií), jsem posléze uplatnil v druhé, praktické části své práce.
Před samotnou analýzou graficko-vizuálního pojetí titulních stran vybraných
bulvárních deníků jsem se pokusil nastínit jejich vnitřní typografickou strukturu. Přehled
základních sazebních prvků jsem rozšířil o údaje ze seriózních deníků, a tím umožnil
každému čtenáři vlastní porovnání. Ve čtvrté kapitole jsem se kromě výše zmíněné analýzy
rovněž zabýval postavením bulvárního tisku v české společnosti a v několika odstavcích
jsem rozvedl podstatné principy teorie vnímání barev. Pro účely analýzy, ale i z praktických
důvodů, jsem přední stránky rozdělil do osmi logických segmentů: rozvržení (layout),
hlavička, titulky, písmo, barvy, podpůrné grafické prvky, fotografické (obecněji obrazové)
přílohy a inzertní prostor. Každému z nich jsem poté věnoval patřičnou pozornost ve snaze
důkladně zhodnotit, zda-li se v něm nevyskytují typografické prvky, které bychom mohli na
základě teoretické části práce označit za bulvární či bulvarizující.
Výsledný soupis konkrétních složek bulvárně laděné typografie (viz podkapitola 4.11)
znamená možné vymezení sporné hranice mezi bulvárními a seriózními novinami. Takto
pojatá hranice ukazuje, že bulvární deníky používáním výrazných a pozornost strhávajících
(typo)grafických prvků mohou v některých případech „tlačit“ čtenáře k pasivní konzumaci.
A to především tím, že nepředkládají informace neutrálním – tj. barevně a obrazově
umírněným – způsobem, ale vytvářejí vizuální pojetí titulní strany tak, aby každá zpráva
působila jako událost a aby ji příjemce takto i vnímal. Na rozdíl od seriózních titulů, kde se
spíše než na přitažlivou grafiku klade důraz na zprostředkování podstatných informací
v přehledné a nerušivé formě, se bulvární deníky zaměřují předně na bohatou fotografickou
přílohu, velké (několikacentimetrové) titulky, kontrast typografických elementů a různé
podpůrné grafické prvky.
V předchozí kapitole jsem srovnával titulní stránky zkoumané trojice seriózních deníků
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s jejich bulvárními protějšky. Ačkoliv se mi podařilo vystopovat několik shodných či značně
podobných rysů (např. vkládání inzertní plochy do hlavičky novin a pravého horního roku,
její nedostatečné oddělení od zbylého obsahu, ořezávání fotografií či deformace sazebních
sloupců), nemohu než konstatovat, že při současném a obecném trendu zvyšujícího se
významu obalu každého výrobku, musejí grafické ústupky směrem k atraktivizaci činit i
seriózní tituly. Jedinou výjimku představují inzertní plochy, jejich umístění a ohraničení. Zde
vidím zásadní poklesek seriózních deníků, který by měl jít dozajista napravit.

7. Summary
In the theoretic part of my thesis I foremost attempted to provide potential readers with
possible approaches to what we can conceive as graphics and typography, tabloid and
prestige (broadsheet) press. Afterwards I aimed at the process of visual perception with its
basic aspects and parameters, including the explanation how human optic system functions.
I devoted the third section of the second chapter to the eye-tracking research, especially its
description, constraints, and results. The findings, which Eyetrack III (the name of the eyetracking research) offers – e.g. designation of priority zones or generalisation of the schemes
of eye trajectory, are applied in the second, practical part of the thesis.
Before the analysis of graphic-visual conception of the front pages of the chosen
tabloids I strived to outline their inner typographic structure. In the forth chapter I concerned
myself with – except the analysis itself, of course – the position of tabloid press in the Czech
republic and I also elaborated on the substantial principles of colour perception. I have
decided to separate the front pages into eight logical segments: layout, title line, type,
colours, support graphic elements, photographic (more generally visual) materials, and
advertisement space. I paid decent attention to each of them in an effort to assess whether
such typographic elements, which might be marked as tabloid or tabloidizing, occur in a
certain segment or not.
The list of particular elements of “tabloid-tuned” typography (see subchapter 4.11)
represents plausible circumscription of disputable borderline between tabloid and prestige
newspapers. Thereby conceived borderline shows that tabloid dailies may – in some cases –
“push pressure” on readers to accustom to passive consummation via utilising highly
expressive and attention-excoriating (typo)graphic elements. They create visual conception
of their front pages in the way that every single piece of news acts as a main event and every
- 64 -

Bakalářská práce

Typografie bulvárního tisku

single recipient perceives it in this manner. In contrast to broadsheet titles, which lay stress
on conveying essential and relevant information in transparent and non-intrusive form
rather than deriving benefit from attractive graphics, focus tabloids on abundant
photographic accompaniment, heavy and large headlines, contrast between typographic
components, and various kinds of support graphic elements.
In the previous chapter I compared the front pages of the chosen triad of broadsheet
dailies with its tabloid counterparts. Although I succeeded in tracking down several identical
or very similar features, I cannot do anything but state that with the contemporary and
general trend of the increasing importance of product cover (package) are prestige titles
forced to do certain graphic compromises towards the growth of attractiveness.
Advertisement space – together with its placement and graphic boundaries – is the only
exception. I find this a crucial misdemeanour of broadsheet newspapers and I am strongly
convinced that it shall be rectified.
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9. Matematický dodatek
Matematický dodatek obsahuje vymezení jak pojmů přímo se vyskytujících v textu práce, tak i
pojmů k nim přidružených, bez nichž by jednotlivé definice a věty nebyly jasné a srozumitelné.
Nikterak neaspiruje na to být vyčerpávající příručkou k pochopení široké škály matematických
oborů. Svým jazykem, odborností a podáním informací je určen pouze laickým čtenářům.
Základní geometrické pojmy jsou bod, přímka, rovina a trojrozměrný prostor. Body zpravidla
označujeme velkými písmeny latinské abecedy, přímky naopak malými písmeny latinské
abecedy. Roviny popisujeme malými znaky řecké abecedy a pro trojrozměrný prostor
v geometrii užíváme označení E 3 . Na každé přímce a v každé rovině existuje nekonečně mnoho
bodů, jsou to tedy příklady nekonečných množin bodů. Pro množinu bodů v geometrii se užívá
též názvu geometrický útvar.
Definiční podchycení rovinné a prostorové křivky a plochy je složitějšího rázu, který přesahuje
možnosti tohoto dodatku. Bližší vysvětlení viz Bartsch, Hans-Jochen: Matematické vzorce. 3.
vyd. Praha: Mladá fronta, 2002; s. 524–5, 556–7 a 567–70.
Množina je nejobecněji soubor objektů (prvků). Mají-li tyto prvky určitou (společnou) vlastnost
V, poté hovoříme o množině definované vlastností V. Zároveň však existuje právě jedná
množina, která neobsahuje žádný prvek. Označuje se Ø a nazývá se prázdná množina.
Množiny, jejichž prvky jsou právě jen čísla, nazýváme číselné množiny.
Množina A se nazývá podmnožinou množiny B právě tehdy, když každý prvek množiny A je
zároveň prvkem množiny B.
Množina všech reálných čísel (R) v sobě zahrnuje čísla přirozená, celá, racionální a iracionální.
Bližší vysvětlení viz Bartsch, Hans-Jochen: Matematické vzorce. 3. vyd. Praha: Mladá fronta,
2002; s. 103–106.
Kartézský součin A × B neprázdné množiny A a neprázdné množiny B (v tomto pořadí)
chápeme jako množinu právě těch uspořádaných dvojic [a, b], kde a patří do množiny A a b
patří do množiny B.
Každou podmnožinou R kartézského součinu A × B nazýváme binární relaci z množiny A do
množiny B a zapisujeme jako uspořádanou trojici [R; A, B].
Zobrazením ƒ z neprázdné množiny A do neprázdné množiny B nazýváme binární relaci [ƒ; A,
B], o níž platí, že každému prvku x z množiny A je přiřazen nejvýše jeden prvek y z množiny B
takový, že uspořádaná dvojice prvků x, y patří do ƒ. Prvek y = ƒ(x) z množiny B nazýváme
obrazem prvku x v zobrazení ƒ, kdežto prvek x z množiny A nazýváme vzorem prvku y = ƒ(x)
v zobrazení ƒ.
Funkcí obecně nazýváme zobrazení ƒ z libovolné množiny A do nějaké číselné množiny B.
Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení ƒ z n-rozměrného prostoru Rn
(kartézského součinu n neprázdných množin R) do číselné množiny R.
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Definičním oborem funkce ƒ jedné proměnné nazýváme množinu D(ƒ) právě těch prvků
x množiny A, z nichž ke každému existuje právě jedno číslo y z množiny B takové, že
uspořádaná dvojice x, y patří ƒ.
Otevřeným intervalem s krajními body a, b rozumíme množinu všech reálných čísel x
vyhovujících nerovnosti a < x < b a značíme (a, b). Uzavřeným intervalem s krajními body a, b
rozumíme množinu všech reálných čísel x vyhovujících nerovnosti a ≤ x ≤ b a značíme (a, b).
Okolí U(a) reálného bodu a je každý otevřený interval, jehož středem je právě bod a. Tedy U(a)
= (a − d, a + d), kde d je kladné reálné číslo.
Vlastní limita funkce jedné proměnné:
Funkce y = ƒ(x) má v bodě x = a, v němž nemusí být definovaná, vlastní (konečnou) limitu A
právě tehdy, když ke každému číslu ε > 0 existuje číslo δ > 0 takové, že pro všechny body x z
D(ƒ), pro něž je 0 <│x − a│< δ, platí │ ƒ(x) − A│< ε, tj. že pro každé x z okolí U(a, δ) patří ƒ(x)
do intervalu (A − ε, A + ε).
Nevlastní limita funkce jedné proměnné:
Funkce y = ƒ(x) má v bodě x = a nevlastní limitu +∞, resp. −∞ právě tehdy, když ke každému
číslu K existuje číslo δ > 0 takové, že pro všechny body x z D(ƒ), pro něž je 0 <│x − a│< δ, platí
ƒ(x) > K, resp. ƒ(x) < K.
Vlastní a nevlastní limitu funkce více proměnných definujeme analogicky, ztotožníme-li nrozměrný vektor s bodem o n souřadnicích.
Spojitost funkce jedné proměnné v bodě:
Funkce ƒ je spojitá v bodě c právě tehdy, když splňuje tyto tři vlastnosti:
1. funkce ƒ je definovaná v bodě x = c,
2. existuje limita funkce ƒ v bodě x = c a tato limita je rovna číslu C,
3. funkční hodnota v bodě c je rovna C.
Spojitost funkce jedné proměnné na otevřeném intervalu:
Funkce ƒ je spojitá na otevřeném intervalu (a, b) právě tehdy, když je spojitá v každém bodě
intervalu (a, b).
Spojitost funkce více proměnných definujeme analogicky. Při její formulaci vycházíme
z definice limity funkce více proměnných.
Zobrazení nazýváme spojité, jestliže vzorem každé otevřené množiny je opět otevřená množina.
Algebraický vektor:
Mějme uspořádanou n-tici prvků (např. čísel, funkcí či matic), potom ji nazvěme n-rozměrným
algebraickým vektorem. Jsou-li tyto prvky zapsány v řádku, hovoříme o řádkovém
algebraickém vektoru. Zapíšeme-li je do sloupce, vznikne naopak sloupcový algebraický
vektor.
Geometrický (volný) vektor:
Mějme množinu všech navzájem rovnoběžných, stejně dlouhých a stejně orientovaných úseček,
potom ji nazvěme geometrickým (volným) vektorem.
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První derivace funkce jedné proměnné:
Je-li y = ƒ(x) definována na nějakém okolí U(x 0 , δ), pak rozdíl ∆x = x − x 0 nazveme přírůstkem
(diferencí) argumentu x v bode x 0 a rozdíl ∆y = ƒ(x) − ƒ(x 0 ) nazveme přírůstkem (diferencí)
funkce ƒ nebo též přírůstkem závisle proměnné y v bodě x 0 . Poměr těchto dvou přírůstků se
nazývá diferenční podíl funkce ƒ v bodě x 0 .
Existuje-li vlastní, resp. nevlastní limita diferenčního podílu, říkáme, že ƒ má v bodě x 0 vlastní,
resp. nevlastní derivaci. Geometricky interpretujeme první derivaci funkce ƒ v bodě x 0 jako
směrnici tečny křivky dané rovnicí y = ƒ(x) v tomto bodě.
Derivace vyšších řádů funkce jedné proměnné:
Jestliže má funkce ƒ vlastní derivaci ve všech bodech určitého intervalu, lze zobrazení, které
přiřadí každému bodu x z D(ƒ) právě jednu hodnotu derivace funkce ƒ (tu odpovídající danému
bodu). Formálně zapisujeme x → ƒ´(x). Následným derivováním první derivace funkce ƒ (ƒ´)
dostaneme druhou derivaci funkce ƒ (ƒ´´), existuje-li. Analogicky derivováním n − 1 derivace
původní funkce ƒ získáme její n-tou derivaci ƒ(n), existuje-li.
Obecně je derivace jedním ze základních pojmů matematiky, konkrétně diferenciálního počtu.
Derivace libovolné funkce vyjadřuje rychlost změny (růstu nebo poklesu) této funkce vzhledem
k jejímu parametru či parametrům.
Parciální derivace funkce více proměnných představuje matematickou operaci, při které se
daná funkce derivuje pouze vzhledem k jedné z proměnných, zatímco ostatní proměnné jsou
považovány za konstanty.
Funkce ƒ je hladká v otevřené množině M, která je podmnožinou D(ƒ), jestliže jsou její parciální
derivace všech řádů (za podmínky, že existují) v otevřené množině M spojité. Říkáme, že
funkce ƒ je hladká prvního stupně, platí-li výše uvedené podmínka spojitosti pro její první
parciální derivace. Analogicky je funkce ƒ hladká n-tého stupně, platí-li výše uvedená
podmínka spojitosti pro její n-té parciální derivace.
Číselné odvození zlatého řezu:
Mějme úsečku AB, kterou rozdělíme na dva díly tak, že poměr menšího dílu (b) ku většímu dílu
(a) bude shodný s poměrem většího dílu k celé úsečce AB, pak toto rozdělení úsečky AB
nazvěme zlatým řezem.

a > b,
b
a
=
a a +b
a.b + b2 = a2
a2 − a.b − b2 = 0

b ± b2 − 4.(−b2 ) b ± 5.b2 b ± b. 5
a1,2 =
=
=
2
2
2
1+ 5
a1 = b.
,
2
1− 5
a2 = b.
⇒ záporné číslo, nelze použít
2
1+ 5
if b = 1 then a =
≅ 1,618
2

Zlatý řez úsečky AB můžeme číselně vyjádřit jako b : a = 1 : 1,618.
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10. Obrazová příloha

Obrázek č. 1: podkladová plocha.

Obrázek č. 2: horizontální plocha.

Obrázek č. 4: obrazová plocha.

Obrázek č. 3: vertikální
plocha.

Obrázek č. 5: odstředivé směry napětí
základní plochy.

Obrázek č. 6:
váhové rozložení
základní plochy.

Obrázek č. 8: čtvrtý FPO
- „obsažení beze zbytku“.
Obrázek č. 7: třetí
faktor percepční
organizace (FPO)
- „společný osud“.

Obrázek č. 9: pátý
FPO - „dobrá linie“.

Obrázek č. 10: šestý FPO
- uzavřenost.
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Obrázek č. 11: schéma lidského oka.

Obrázek č. 12: schéma oční trajektorie.

Obrázek č. 13: zobecněná teplotní
mapa.

Obrázek č. 14: ilustrační příklad zachycení očního pohybu po stránce.
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Obrázek č. 15: ilustrační příklad teplotní mapy konkrétní stránky.

Obrázek č. 16: ukázka písma Times CE Roman.

Obrázek č. 17: ukázka písma Garamond Regular.

Obrázek č. 18: ukázka písma ITC Century Book.
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Obrázek č. 19: ukázka písma Times CE Roman.

Obrázek č. 20: ukázka písma Garamond Regular.

Obrázek č. 21: ukázka písma ITC Century Book.

Obrázek č. 22: ukázka písma Neue Helvetica Condensed Extra Black.

Obrázek č. 23: ukázka písma Boogie Outline.

Obrázek č. 24: ukázka písma Impact Roman.

Obrázek č. 25: ukázka písma Helvetica Inserat Roman.

Obrázek č. 26: ukázka písma ITC Fenice Regular.

Obrázek č. 27: ukázka písma Walburn CE Black.

Obrázek č. 28: ukázka písma Walburn CE Bold.

Obrázek č. 29: ukázka písma Times CE Bold.
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Graf č. 1: průměrný denní prodaný náklad (PDPN) bulvárních titulů.
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Graf č. 2: průměrný denní prodaný náklad (PDPN) seriózních titulů.
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Graf č. 3: podíl celkového PDPN deníků.
-77-

Bakalářská práce

Typograﬁe bulvárního tisku

Obrázek č. 30: schéma konstrukce
optického středu libovolné strany.

Obrázek č. 31: ukázka optického středu titulní strany deníku
Aha!.

Obrázek č. 33: ukázka optického středu titulní strany deníku
Šíp.

Obrázek č. 32: ukázka optického středu titulní strany deníku
Blesk.
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Obrázek č. 34: příklad vložení dvou nesouvisejících
článků pod hlavičku, vytištění loga titulu v kontrastních barvách, nejednotného umístění hlavičky.

Obrázek č. 35: příklad umístění inzerce do pravého
horního rohu, sazby loga titulu a sousední inzerce v
poměru zlatého řezu, vkládání inzerce do hlavičky.

Obrázek č. 36: příklad převahy titulků nad textovými
příspěvky.
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Obrázek č. 37: příklad kombinace různých typograﬁckých vlastností v sazbě
titulků, využívání kontrastních barev
při sazbě typograﬁckých prvků v těsné
blízkosti.
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Obrázek č. 38: příklad nedodržování sazby titulků na
šířku shodnou s počtem sazebních sloupců, kompenzace důležitosti článků užitím aktivních barev, využívání doplňkových barev při sazbě typogracikých
prvků v těsné blízkosti.

Obrázek č. 39: příklad užívání směrových ukazatelů
k propojení titulku s fotograﬁckou přílohou, obrazové montáže fotograﬁcké přílohy a pozadí.
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Obrázek č. 40: příklad přesahu fotograﬁckých příloh do okolních materiálů a vystupování obrazových příloh
ven z příspěvků.
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Obrázek č. 41: příklad inverze písma a pokladu,
deformace sazebních sloupců, používání směrových
ukazatelů k propojení dvou fotograﬁí, ořezávání
fotograﬁí a záměny jejich původního pozadí.
Obrázek č. 42: příklad kontrasně laděné sazby infoboxů, vkládání popisků
a infoboxů do vnitřku fotograﬁcké
přílohy.

Obrázek č. 43: příklad vkládání piktogramů mezi
typograﬁcké složky, minimálního oddělení vlastní
inzerce od zbylého obsahu a absence jejího označení.

Obrázek č. 44: příklad nedostatečného ozačení inzertní plochy vyhrazené
cizím podnikatelským subjektům.
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