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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku grafické úpravy titulních stran bulvárního 

a seriózního denního tisku. V teoretické části popisuje základní koncepty grafické úpravy 

tiskovin, definuje bulvární a seriózní tisk a dotýká se i tématu prolínání charakteristických 

znaků těchto dvou typů médií. V praktické části je popisována grafická podoba titulních 

stran vybraného vzorku a jsou sledovány společné znaky a diference. Na základě 

zjištěných poznatků jsou stanovena specifika grafické úpravy titulních stran českého 

bulvárního a seriózního denního tisku. 
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Abstract 

This work is focused on the issue of front page graphic design of tabloid and quality 

dailies. Theoretical part describes essential concepts of publication graphic design, defines 

tabloid and quality press and also concerns the topic of overlapping characteristics of 

aforesaid types of media. In the practical part there is described the front page graphic 

design of selected sample and the common features and differences are observed. Based on 

the findings, the specifics of front page graphic design of Czech tabloid and quality daily 

press are determined. 
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ÚVOD 

Žijeme v době, která se vzhledem k neustálému rozšiřování internetových médií 

vyznačuje tím, že lidé mají informace dostupné snadno, zdarma, kdykoli a kdekoli. 

Tradiční tištěná média tak musí více než kdy předtím intenzivně bojovat o své čtenáře. 

V případě denního tisku je to právě titulní strana, která jako první zprostředkovává kontakt 

s potenciálním čtenářem a na ní z velké části záleží, zda si noviny vůbec získají jeho 

pozornost a zda budou zakoupeny či nikoliv. V tomto ohledu grafická úprava plní funkci 

jednoho z nejdůležitějších nástrojů k získání pozornosti a sympatií čtenářů. Jejím úkolem 

však není jen zaujmout potencionální čtenáře, ale přispívat také k přehlednosti 

a strukturování strany. Taktéž by měla zohledňovat a reflektovat obsahovou náplň 

a zaměření periodika. Můžeme tedy říci, že grafická úprava titulní strany novin je jakýmsi 

skrytým znakem toho, co můžeme od daného titulu očekávat, zda bulvárnost nebo 

serióznost.  

Cílem této práce je popsat grafickou úpravu titulních stran vybraných českých 

bulvárních a seriózních deníků a zjistit, zda je možné z pohledu grafické úpravy titulních 

stran identifikovat specifika pro bulvární a seriózní tisk. Práce je rozdělena do dvou částí. 

V první části je vytvořen teoretický rámec, který se promítá do části druhé, praktické. 

První kapitola věnuje pozornost grafické úpravě tiskovin, jsou zde definovány základní 

koncepty jako vizuální obsah tiskovin, typografie a sazba. Vzhledem k tématu práce je 

začleněna také podkapitola týkající se charakteristiky titulní strany. V následujících dvou 

kapitolách práce definuje bulvární a seriózní tisk a pojednává o stírání rozdílů mezi těmito 

dvěma typy médií. 

V praktické části budeme deskriptivní metodou popisovat grafickou úpravu titulních 

stran vybraného vzorku a sledovat shodné znaky a diference. Zjištěné poznatky budou 

vodítkem ke stanovení specifik v grafické úpravě titulní strany bulvárního a seriózního 

denního tisku.  Na základě výsledků praktické části stanovíme, zda je grafická úprava 

vzorku titulních stran bulvárního a seriózního tisku jasně rozlišitelná nebo zda dochází 

k prolínání jejích charakteristik.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Grafická úprava tiskovin 
Tato kapitola se zabývá grafickou úpravou tiskovin, uvádí, popisuje a definuje její 

základní prvky. Pozornost nejprve věnujeme grafické úpravě novin a dále se zaměříme na 

vizuální obsahy v grafické úpravě tiskovin, kam řadíme obrazová sdělení, barvy, tvary 

a symbolické informace. V následujících částech se věnujeme typografii a sazbě, jakožto 

důležitým konceptům v grafické úpravě tiskovin. V poslední podkapitole se zabýváme 

specifikami titulní strany.  

Grafickou úpravu tiskovin definujeme jako „úpravu textu, obrazových a grafických 

prvků při respektování technických požadavků procesu zhotovení publikace“ (Osvaldová 

a Halada 1999: 195). Jedná se o jeden z nástrojů, který má grafik k dispozici při navigaci 

čtenáře publikací. Týká se především umístění obsahu – textu a obrazových prvků – a toho, 

jak se tyto prvky vztahují k sobě navzájem a k publikaci jako celku. (Bhaskaranová 2007: 

60) Prostřednictvím vhodné grafické úpravy je možné „vyjevit obsah sdělení, rozlišit 

podstatné od nepodstatného, usnadnit čtenáři orientaci, vzbudit jeho zájem a pozornost 

a v neposlední řadě usnadnit mu pochopení sdělení.“ (Hladký a Barták 1981: 6) 

Často se v této souvislosti setkáváme i s pojmem grafický design, který se však 

v akademické literatuře objevuje poměrně vzácně. Jeho teoretická neukotvenost 

a neprůhlednost souvisí především s jeho proměnlivou podstatou, jelikož grafický design 

nabývá svého významu až v jednotlivých kontextech. Taktéž jeho interdisciplinární povaha 

znesnadňuje definici. Problematická je i jeho mnohoznačnost vzhledem k tomu, že grafický 

design můžeme chápat jako složitý systém komunikace, tvůrčí proces nebo i výsledný 

produkt. Definici grafického designu uvádí například Jorge Frascara, který jej definuje jako 

„aktivitu, která organizuje vizuální komunikaci ve společnosti, a která se zabývá efektivitou 

komunikace, technologií použitou k její realizaci a sociálními dopady, které způsobuje.“ 

(Frascara 1988: 20) 

1.1 Noviny a jejich grafická úprava 
Grafická úprava je neoddělitelnou součástí novin. Určuje, jaká bude jejich výsledná 

podoba, jejich charakter, osobitost. Novinový design je specifický a jedinečný především 

v tom, že obsah novin se každý den mění, ale jejich celkových vzhled by měl zůstat stejný. 

Identita konkrétních novin by podle Bhaskaranové (2007) měla být zachována do takové 

míry, že jen letmý pohled na polici s novinami by měl stačit k rozpoznání konkrétního titulu. 
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V dnešní době už nejsou noviny technickými možnostmi tisku příliš limitovány. 

Současné polygrafické technologie umožňují tisk i relativně malého a tenkého 

písma v negativní ploše, plnobarevnost1 a kvalita reprodukce dovolují použití větších 

a barevnějších fotografií, infografika může pracovat s drobnými detaily atd.  

Grafická úprava v novinách plní několik funkcí. Za prvé upoutává pozornost 

potenciálního čtenáře, za druhé systematizuje a uspořádává informace podle jejich 

důležitosti, za třetí usnadňuje čtenáři orientaci a pochopení textu a v neposlední řadě plní 

funkci estetickou. 

Novinový grafik Mario Garcia (2002) uvádí tři obecné zásady grafické úpravy novin: 

 Čitelnost – užití zřetelné, jasné typografie, která příliš nezatěžuje oči a je 

dobře čitelná. 

 Přehlednost – uplatnění navigačních prvků, které umožní čtenáři najít obsah, 

o který má zájem v co nejkratším možném čase. 

 Vizuální přitažlivost – zajistit atraktivní prezentaci kvalitního obsahu, což 

osloví více čtenářů. 

Garcia dále dodává, že novinový design je hlavně o tom, aby umožnil čtenářům 

pohybovat se publikací téměř bez námahy a s radostí. (Garcia 2002: 3) V procesu 

grafického designu novin je tedy nutné mít neustále na paměti čtenáře. 

Jedním z nejdůležitějších prvků dobře navržených novin je podle Garcii atraktivní 

titulní strana (Garcia 2002: 4). Podle Bhaskaranové (2007) je pro dobrý design novin 

nezbytná pevná struktura strany, integrovaný orientační systém a optimální srozumitelnost. 

Těchto atributů je dosahováno pomocí kontrastu, rytmu a harmonie. K dosažení kontrastu 

na stránce designér používá kombinace druhů písma, titulků, obrázků, prázdných míst 

a barev. Typografického kontrastu je možno dosáhnout pomocí různých řezů písma. 

Rytmus je podle Bhaskaranové způsob, jímž návrhář provází čtenáře různými prvky 

na stránce, čehož lze dosáhnout střídavým uspořádáním titulků, příběhů a obrázků. 

Vizuální harmonie noviny dosahují dodržováním daných zásad (např. velikost a typ písma 

titulků, umístění logotypu), jež přispívají k udržování kontinuity jejich grafické úpravy. 

(Bahskaranová 2007: 110-111) 

                                                 
1 Určitá omezení však v tomto směru vyplývají z hranic barevného prostoru CMYK, který se používá při 
tisku novin a jenž není schopen plně reprodukovat některé odstíny barev, které se mohou vyskytovat 
například na obrazovce, která využívá barevný prostor RGB. (Viz Příloha č. 1) 
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1.2 Vizuální obsah tiskovin 
Text, obraz, grafika, barva nebo tvar – to vše je v publikacích považováno za obsah. 

Nejde tedy zdaleka jen o text, obsah se může v publikacích vyskytovat v rozličných 

formách. U různých druhů publikací převažuje různý typ obsahu (např. román je v principu 

založen na textu, zatímco katalog bude z většiny spoléhat na obrazové prvky). 

(Bhaskaranová 2007: 18) 

Hladký a Barták (1981) nazývají vizuální obsah tiskovin „prostředky vizuální 

prezentace sdělení.“ Tyto prostředky třídí podle toho, zda jsou přímo nositeli žurnalistické 

informace či pouze tento přenos modifikují. První skupinu tvoří prostředky nosné, jež 

slouží k vizuální prezentaci obsahů a významů. Jedná se o prvky textové, obrazové 

a symbolické. Druhou skupinou jsou prostředky pomocné, které „přispívají k realizaci 

nosných prostředků vizuální prezentace žurnalistického sdělení tím, že jim vtiskují tvar, 

barvu, vlastnosti a uvádějí je do vzájemného vztahu“ (Hladký a Barták 1981: 51).  

1.2.1 Obrazová sdělení 

Ve vizuální identitě téměř každé publikace hraje obraz nezastupitelnou roli. Je stejně 

jako text2 určitou formou informace. Podle Hladkého a Bartáka (1981) však na rozdíl od 

textu nepředstavuje obraz složitou abstrakci od konkrétního obsahu sdělení vyjádřenou 

v jazykovém kódu, ale bývá smyslově názorným, přímým či zprostředkovaným odrazem 

určitého výseku reality. Obrací se primárně na lidské smyslové schopnosti vnímání, 

konkretizuje a napomáhá pochopení informace v souvislostech. Vyvolává zájem, 

pozornost, působí přesvědčivě a také emocionálně a aktivizuje příjemce k další 

myšlenkové činnosti. Použití obrazů závisí na řadě faktorů – zaměření a funkci publikace, 

kvalitě obrazového materiálu apod. Zejména v periodických tiskovinách se obrazové 

sdělení užívá tam, kde by slovní sdělení bylo příliš zdlouhavé nebo by význam 

zachycované skutečnosti zkreslovalo. (Hladký a Barták 1981: 72-74) 

V grafické úpravě novin můžeme podle Hladkého a Bartáka (1981) najít tato 

obrazová sdělení: portrétní kresba, karikatura, dokumentární kresba, ilustrace, komiks, 

mapa, diagram a různé typy fotografií. Jde o nosné prostředky vizuální prezentace. 

(Hladký a Barták 1981: 50-102) 

                                                 
2 I text, pokud je nějak výrazně typograficky upraven, se může stát obrazovým sdělením. (Bhaskaranová 
2007: 20) 
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1.2.1.1 Fotografie 

V současnosti nejpoužívanějším obrazovým sdělením v novinách je bezesporu 

fotografie. Podle Čiljakové (1975b: 21-23) je pro fotografii příznačná informační 

nasycenost, srozumitelnost a koncentrovaný obsah. Fotografie je vizuálně autentická, 

zdánlivě nezaujatá, univerzální, internacionální a je zdrojem poznání. Na rozdíl od 

ostatních obrazových sdělení je fotografie závislá na zobrazovaném předmětu nebo jevu. 

„Fotografie je vázána na zvolený objekt a prostor, jejími stavebními prvky je sama 

viditelná skutečnost. […] Snímek je tedy dokumentem, potvrzením této existence, 

svědectvím o ní.“ (Macků 1975: 42-43) 

Čiljaková (1975a) vyděluje dvě základní skupiny fotografií v žurnalistice podle toho, 

jaké mají funkce, a to fotografie ilustrační a informační. Ilustrační fotografie znázorňuje 

výpověď textu, doplňuje ho smyslovými vjemy, zpřesňuje představu o předmětu daného 

textu. Hlavním nositelem informací je v tomto případě text. Naproti tomu informační 

fotografie je sama ve značné míře nositelkou novinářské informace. Informace je v tomto 

případě chápána úžeji, jako „komplex nových, aktuálních dílčích faktů o většinou dosud 

neznámých skutečnostech a okolnostech.“ (Macků 1975: 37) Ani tato fotografie se však 

neobejde zcela bez textu a bývá často doprovázena popiskem, který zpřesňuje a obohacuje 

informační působení fotografie. Obě tyto funkce se mohou vzájemně prolínat a objevovat 

se v různém poměru. (Čiljaková 1975a: 31) 

Čiljaková (1975a) taktéž vychází z teorie doc. Barana a zvláštní postavení připisuje 

titulní fotografii. Titulní strana či obálka je vizitkou každého periodika. Je prvním 

kontaktem s adresátem a může zvýšit nebo naopak snížit jeho zájem o daný výtisk. Dle 

Barana (1967: 36-37) se funkce titulní fotografie často nesprávně omezuje na dekorativní 

poutač (důraz na jednoduchost, dekorativnost) a zanedbávají se prvky obsahové nebo se 

naopak přeceňují. Seriózní periodika by se tedy měla ve výběru titulní fotografie 

pohybovat v určitých mezích mezi dvěma extrémy – podbízení se čtenářům s nevyzrálým 

vkusem (např. fotografiemi celebrit) a tisku snímků s příliš věcným, esteticky 

nepřitažlivým námětem (např. záběry pracovních strojů). (Čiljaková 1975a: 47) 

Titulní fotografii v denním tisku dále rozebírá Lábová (1990), která tvrdí, že 

posláním titulní fotografii v denících je především zaujmout čtenáře a také ho upozornit na 

nejdůležitější události dne. „Kromě zpravodajského obsahu klade nároky na působivou 

formu zobrazení, která má estetické i emotivní účinky.“ (Lábová 1990: 44-45) 
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1.2.1.2 Ostatní obrazová sdělení 

Portrétní kresba se snaží postihnout charakteristické znaky portrétované osoby. Jejím 

zvláštním druhem je karikatura – kresba s výstižně zvýrazněnými charakteristickými rysy 

osoby, v novinách nejčastěji politika. Dokumentární kresba plní podobné funkce jako 

fotografie, používá se zejména tehdy, není-li k dispozici fotografický záznam. Ilustrace 

představuje obrazovou interpretaci textu, zobrazuje a aktualizuje určitá fakta obsažená 

v předloze. (Hladký a Barták 1981: 75-76) Komiksem rozumíme juxtapoziční kreslené a jiné 

obrazy uspořádané do promyšlené série za účelem sdělení informací a / nebo vyvolání 

estetické reakce na straně adresáta. (McCloud 1994: 9). Mapa je specifickým obrazovým 

prostředkem k vyjádření a vymezení geografických jevů, umožňuje lokalizaci, měření 

a odhad vzdálenosti, usnadňuje prostorovou orientaci. Diagram slouží k převodu 

numerických a jiných dat do názorné podoby grafického vyjádření. Umožňuje představit si 

daný jev v souvislostech. (Hladký a Barták 1981: 83) 

K uvedeným obrazovým sdělením máme za vhodné zmínit také v současnosti často 

využívanou tzv. informační grafiku. Jedná se o větší grafický celek, který ztvárňuje 

informace vizuální formou v přehledné a koncentrované podobě. Může vyprávět příběhy, 

popisovat nepřehledné události nebo vysvětlovat složité jevy, jejichž textové zpracování by 

bylo příliš komplikované nebo zdlouhavé. Často bývá hlavním stavebním prvkem layoutu 

stránky. (Čuřík 2012: 141) Informační grafika v sobě může kombinovat v zásadě všechny 

z výše zmíněných obrazových sdělení.  

1.2.2 Barvy 

Podle Bhaskaranové (2007) je barva jedním z nejdůležitějších nástrojů grafické 

úpravy. Je schopna vyvolat emoce a asociace vyplývající z objektivních vlastností 

jednotlivých barevných tónů. Může být použita různými způsoby, například k upoutání 

pozornosti, zdůraznění informace, vyloučení konkrétní emocionální reakce, k uspořádání 

různých druhů informace nebo může pomoci čtenáři v orientaci v publikaci. Dobře zvolená 

barva také může posloužit k vizuální diferenciaci a posílení identity – například v dobře 

navrženém logu je barva často vším, co je potřebné k okamžitému rozpoznání značky.  

1.2.2.1 Psychologie barev 

Jak píše docent Eliška, mezi barvami a tím, jaké v nás vyvolávají pocity, existují 

propojené vztahy. Již od dětství barvy poznáváme a vytváříme si k nim určitě asociace. 

V důsledku toho tak mohou nabývat různé významy a podněcovat různé emoce. 
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Psychologické vnímání barev však není univerzální, ale závisí i na osobní zkušenosti 

a na kultuře, ve které žijeme. 

Žlutá barva je poutačem pro oči a působí srdečně (symbol světla, sluneční záře). Je 

v ní touha po rozvíjení se, naděje, povzbuzuje, osvobozuje, působí vesele a otevřeně. 

Modrá barva je považována za nejchladnější. Je barvou pasivní, působí klidně až 

líně. Symbolizuje vodu a nebe, díky čemuž může evokovat i nekonečnost a pocit 

důvěryhodnosti. Tmavá modř působí strnule a nehybně, ale spolehlivě a elegantně, zatímco 

světlá evokuje optimismus a magické účinky.  

 Červená se považuje za barvu povzbuzující, nejvhodnější pro posílení pozornosti. 

Působí naléhavě, znázorňuje sílu, vášeň a touhu po životě. V kombinaci se žlutou působí se 

znásobenou aktivitou, někdy až destruktivně.  

Zelená je nejběžnější barva v přírodě. Působí klidně až bezstarostně, symbolizuje 

jarní radosti, očekávání, naděje a zdraví. Často se používá k vyjádření souladu, rovnováhy, 

klidu a přírodních a organických prvků.  

Oranžová barva je teplá, optimistická, zářivá, přátelská, vstřícná, ale někdy 

agresivní a dráždivá. Je spojována se sluncem, bohatstvím a s pocitem radosti. 

Purpurová barva není ani příliš dráždivá, ani silně uklidňující, spíše budí rozervaný 

dojem. Kdysi byla velmi vzácná, což se nyní promítá do jejích asociací s bohatstvím a mocí.  

Hnědá je považována za barvu dřeva a hlíny. Působí velmi hodnověrně a může také 

vyjadřovat požitek a bohatství.  

Černá barva je sama o sobě nevýrazná a smutná. Bývá spojována s pověrami, ale 

vnímána je také jako barva formální, autoritativní, povýšená a vážná.  

Bílá barva evokuje duchovno a sílu. Symbolizuje čekání na další barvu a v kontrastu 

s ostatními barvami vyniká její čistota, pokojnost a vznešená krása. 

Šedá barva působí zdrženlivě, chladně a nevýrazně. Chybí jí barevnost, a proto 

v sobě nemá tolik emocí. Může evokovat rezervovanost, nedotknutelnost. 

(Eliška nedatováno, Hladký a Barták 1981: 107-110, Divíšková nedatováno) 

1.2.2.2 Volba barev při vícebarevné kompozici 

Výběr vhodné barvy vyplývá z funkcí, jež barva v tiskovinách plní: 

1. působí v souladu s obsahem 

2. působí v souladu s celkem, tvarem 

3. vzbuzuje pozornost a přispívá k jejímu udržení 

4. přenáší symbolický význam 
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5. vytváří emotivní hnutí (dráždit či uklidňovat, působit intenzivně apod.) 

6. vytváří a posiluje čtenářský návyk 

7. působí esteticky 

8. napodobuje skutečnost 

Obecná zásada při kombinování více barev vychází z toho, že studené barvy vyžadují 

doplnění teplou barvou a velké plochy neutrálních barev lze vhodně zkombinovat s malými 

plochami barev plné intenzity. Absolutní hodnota barevného tónu při vícebarevné kompozici 

však nehraje až takovou roli a bývá zastíněna hodnotou relativní, tedy uplatněním barvy 

v kontextu celkové kompozice. To bývá zapříčiněno různými vlastnostmi a schopnostmi 

barev, mezi jinými např. efekt iradiace nebo simultánního kontrastu. Iradiace spočívá v tom, 

že tmavá plocha na světlém pozadí se zdá menší, než stejně velká světlá plocha na tmavém 

pozadí. Simultánní kontrast je zase založen na poznatku, že každý tón barvy vyvolává 

v sousedním tónu zabarvení do barvy doplňkové3. (Hladký a Barták 1981: 111-115) 

Kontrastní ale ani harmonický účinek barev nezávisí jen na barevných tónech ale i na jasu 

a sytosti barvy či na poměru velikostí barevných ploch. Vzhledem k této variabilitě nelze 

„ideální“ barevnou harmonii a kontrast objektivně stanovit. Obecně však můžeme říci, že světlé 

barvy zdánlivě rozšiřují a tmavé naopak zužují. Studené barvy vzdalují, pomyslně ustupují, 

působí pasivně. Teplé barvy naopak plochy přibližují, vystupují ze strany, působí aktivně. Světlé 

tóny působí vzdušně, lehce, tmavé zase utlačují. (Hladký a Barták 1981: 111-115) 

 Při kompozici strany působí světlé tóny v horní části přirozeněji. Tmavé těžké tóny 

barev horní část zatěžují. Pokud však oblast tmavé barvy nahoře zmenšíme, kontrast ploch 

vyváží vzájemný poměr lehkých a těžkých tónů na jedné straně. (Hladký a Barták 1981: 112) 

1.2.2.3 Barva v grafické úpravě novin 

Dnešní noviny s pomocí barev komunikují, dodávají straně energii, využívají ji 

k přilákání pozornosti, k navigaci a k zanechání určitého krátkodobého dojmu. Nejedná se 

pouze o estetický komponent, ale použití barev je ovlivněno také jejich optickým 

vnímáním a vnímáním symbolickým4. (Garcia 2002: 140) Podle Garcii je 

barva v novinách téměř vždy velice pozitivně přijímána a čtenáři podle něj nepřiřazují 

nálepku neserióznosti novinám, které tisknou celobarevně. (Garcia 2002: 203) 

Z výzkumu barev a toho, jak na ně čtenáři reagují, provedeného v rámci institutu 

Poynter, vyplynulo: 

                                                 
3 Barvy doplňkové nebo též komplementární jsou barvy navzájem maximálně kontrastní. (srov. Goethe 2004)  
4 Symbolické vnímání barev viz kapitola 1.3.2.1. Psychologie barev. 
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 Čtenáři barvu v novinách vítají. Barva sama o sobě však noviny neučiní 

poutavými, to je záležitostí obsahu. 

 Čtenáři vstupují na stránku skrz dominantní fotografii, ilustraci nebo jiný 

obrazový materiál bez ohledu na to, zda je barevný nebo černobílý. Velikost 

a umístění jsou v tomto ohledu významnějším činitelem než barva.  

 Barevná pozadí jsou velmi efektivní v přitáhnutí pozornosti k obsahu boxu. 

Je ale vhodné barevné pozadí použít v malých plochách. 

 Barevné písmo může být účinné, ale nejlépe funguje v případě bezpatkových 

fontů. (Garcia 2002: 142) 

1.2.3 Tvar 

Základním tvarovým prvkem grafické úpravy je bod. „Vzhledem k jeho možnosti 

působit centricky, dominantně, využívá se bodu v grafické úpravě jako prostředku 

kontrastu, akcentování ap.“ (Hladký a Barták 1981: 105) Dalším prvkem jsou linie. Jedná 

se o čáry (stopu pohybujícího se bodu), jejichž délka je výrazně větší než šířka. „Je 

výrazovým prvkem, který vede náš pohled a formuje tvary.“ (Schellmann 2004: 157) 

Výsledkem pohybu linie v rovině je plocha. (Hladký a Barták 1981: 105) Tvarem jsou pak 

nazývány charakteristické obrysy a vzájemné umístění částí těchto ploch. Podle 

Štikara (1991) má vnímání tvaru mezi percepčními úkoly zrakového systému důležité 

místo. Obtížnost vnímání tvarů je podle něj způsobena nejen jejich samotnou složitostí, ale 

také měnícím se výskytem jejich přirozeného prostředí. Na základě výzkumů popsal v roce 

1924 Max Wertheimer existenci faktorů, které určují vyčlenění figur (tvarů) z pozadí (tzv. 

zákony percepční organizace) – viz Příloha č. 2.  

V novinách tvoří většinu ploch elementární tvary – čtverec a obdélník. V novinovém 

grafickém designu však lze pracovat i s tvary trojúhelníkovými, kruhovými aj. 

Nejpoužívanějším plošným tvarem je obdélník. „Různými rozměry obrysových 

úseček k sobě kolmých se více blíží reálným vztahům, než formálně dokonalý avšak chladný 

a bezživotný čtverec.“ (Hladký a Barták 1981: 106) 

Čtverec bývá z estetického hlediska hodnocen jako jeden z nejčistších tvarů. 

Vzhledem ke své symetrické formě působí klidně, neutrálně, staticky až monotónně. 

(Hladký a Barták 1981: 105) 

Kruh je podle Schellmanna (2004) považován za znak uzavřenosti, dokonalosti, 

stability a klidu. Vytváří kontrast k obvykle používaným pravoúhlým tvarům.  
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Trojúhelník je schopen naznačovat směr. Poskytuje relativně velké množství 

tvarových kombinací. Trojúhelníkové tvary se v novinách mohou uplatňovat při kompozici 

víceřádkových titulků, rozmísťování obrázků, titulků a symbolů na stránce. (Hladký 

a Barták 1981: 106) 

1.2.4 Symbolické informace 

Podle Hladkého a Bartáka (1981) plní symboly5 v novinách především funkci 

návodné instrukce. Musí být v dané společnosti obecně srozumitelné. Používány by měly 

být vždy jednotně k určitému účelu a s přesně vymezeným významem. Symbolickou 

hodnotu v novinách má často hlavička, geometrické obrazce, barva, druh použitého písma, 

rozmístění rubrik apod. Existuje celá hierarchie symbolických prostředků od zkratky 

znázorňující činnost (např. hokejka jako symbol rubriky) až po složitou abstrakci od 

původního motivu (např. neměnnost hlavičky jako symbol kontinuity, tradice, serióznosti). 

Díky svému racionálnímu i emocionálnímu působení symboly usnadňují 

a zprostředkovávají pochopení obsahu a významu sdělení. (Hladký a Barták 1981: 104) 

1.3 Typografie 
Typografií rozumíme umělecko-technický obor zabývající se tiskovým písmem, ale 

také „způsob, jakým se napsané myšlence propůjčuje vizuální forma.“ (Ambrose a Harris 

2010: 6) Zabývá se umístěním znaků nebo liter v designu, většinou za účelem tisku. 

Rozmanitost a různé způsoby použití písma dokáží výrazně ovlivnit čitelnost nebo význam 

všech slov, která jsou tímto písmem vysázena. Tedy to, jakým způsobem jsou znaky 

vytvořeny a prezentovány, může zásadním způsobem změnit vnímání prezentovaných 

myšlenek. (Ambrose a Harris 2010: 14) 

Cílem typografie je čitelnost a srozumitelnost textu. Čitelnost se vztahuje k formě 

písma, znamená „schopnost rozlišit jednotlivé znaky od sebe na základě fyzických 

vlastností designu určitého písma.“ (Ambrose a Harris 2010: 104). Na čitelnost písma mají 

vliv faktory jako střední výška, tvary znaků, kontrast tahů, přítomnost a velikost serifů 

nebo duktus6 písma. Dosáhneme ji použitím standardní bodové velikosti a citlivým 

prokladem. Srozumitelnost (Ambrose a Harris ji uvádí pod pojmem čtivost) je 

spojována s rychlostí a snadností, s jakou přečteme a porozumíme informacím v textu. 

Týká se tedy větších celků jako např. slov, vět nebo odstavců. Čtivost může být 

ovlivněna délkou řádku, zarovnáním, stylem písma, formátem média apod. V praxi 
                                                 

5 Nejedná se zde o sémiotické pojetí symbolu. 
6 Duktus se definuje jako poměr tloušťky písmových tahů k výšce písma. 
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obvykle dochází k prolínání charakteristik čitelnosti i čtivosti a některé faktory výše 

zmíněné mohou ovlivňovat jak čitelnost, tak i srozumitelnost. 

1.3.1 Písmo 

S písmem se setkáváme denně nejen na stránkách novin, knih nebo časopisů, ale 

i na věcech, které kupujeme, na dopravním značení atd. Můžeme jej charakterizovat jako 

grafický záznam řeči, který slouží k více či méně trvalému zaznamenání myšlenek, 

představ či popisů skutečných dějů, předmětů apod. U publikací je písmo základním 

komunikačním prostředkem. Není však jen nositelem informačního obsahu publikace, ale 

jeho forma se podílí na jejím celkovém vzhledu a má podstatný vliv na to, jak čtenář 

tiskovinu vnímá. Charakter každého písma je jedinečný, některá působí formálním 

a autoritativním dojmem, jiná zase mnohem uvolněněji. „Použité písmo tak může čtenáři 

sdělit tolik informací o původci zprávy jako zpráva samotná.“ (Ambrose a Harris 2010: 12) 

1.3.1.1 Klasifikace písma 

Dostupných písem existuje široká škála, proto je vhodné písma určitým způsobem 

klasifikovat. Existuje celá řada klasifikací tiskových písem, které si většinou vytvářejí 

jednotlivé písmolijny nebo distributoři písem pro účely svých vzorníků (např. FontFont, 

mezinárodní ATYPI a další). V této práci vycházíme z poslední české oborové klasifikační 

normy, která byla zpracována v roce 1977 typografem Janem Solperou. Tato klasifikace 

přihlíží k chronologickému vývoji písma, ale hlavní pozornost je soustředěna na jeho 

grafickou a výtvarnou charakteristiku. Solpera dělí všechna používaná typografická 

písma do čtyř tříd: latinková písma, nelatinková písma pravosměrná, nelatinková 

písma levosměrná a ostatní – exotická písma. Dále se však zabývá jen dělením písem 

latinkových do klasifikačních skupin. 

Charakter písmových znaků je určen dvěma základními principy: statickým 

a dynamickým. Dynamická forma vychází z rukopisného principu, tento druh písma je 

proporcionální, rozdíl mezi slabými a zesílenými tahy písma není výrazný a vyznačuje se 

šikmou osou stínování. Statická forma naopak vychází z principu rytého, rozdíl mezi 

slabými a zesílenými tahy je velmi výrazný a osa stínování je svislá. Mezi nimi je vždy 

přechodová forma a doplňuje je čtvrtá, kde převládají smíšené prvky. (Hladký a Barták 

1981: 57-58, Kočička a Blažek 2004: 251) 

Na základě charakteristických znaků jednotlivých písem, můžeme kterékoli současné 

(nebo i budoucí) latinkové písmo zařadit do některé z klasifikačních skupin uvedených 

v Příloze č. 3. 
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1.3.1.2 Konstrukce písma 

Pro kresbu písma je užívána písmová osnova. Jedná se o soustavu pomyslných 

vodorovných linií, tzv. dotažnic, které určují jednotlivé části písmového znaku. Rozvržení 

písmové osnovy je u každého typu písma jiné a určuje jeho vzhled, charakter a čitelnost. 

Obr. 1: Konstrukce písma 

1.3.1.3 Písmová rodina 

Písmová rodina zahrnuje všechny varianty konkrétního písma (tzv. řezy), tedy kromě 

základního písma i jeho vyznačovací verze. Tyto varianty mají společné kresebné 

vlastnosti jako střední výšku písma, výšku verzálek, délku horních a dolních dotahů. 

„Rodiny jsou užitečný designérský nástroj, protože grafikům poskytují písmové varianty, 

které spolu navzájem dobře korespondují.“ (Ambrose a Harris 2010: 62) 

1.3.1.4 Vyznačovací řezy písma 

Vyznačovací řez se svou kresbou liší od základního písma, tj. písma stojatého se 

středním duktem. Používá se k zvýraznění slov či pasáží textu, které mají být pro čtenáře 

zvláště vyzdviženy. K vyznačovacím řezům patří: kurzíva, polotučné, tučné, 

kondenzované, rozšířené řezy a jejich kombinace (tučná kurzíva apod.). Jako vyznačovací 

se mohou uplatňovat také kapitálky nebo verzálky. 

1.3.1.5 Kapitálky, verzálky, minusky 

„Kapitálky umožňují designérovi nenásilně zvýraznit část textu, aniž by to působilo 

příliš násilně nebo okolní text potlačovalo.“ (Ambrose a Harris 2010: 22) Jedná se o velká 

písmena o velikosti minusek a podle Ambrose a Harrise (2010) mnohem lépe harmonizují 

se základním textem, jelikož bývají speciálně navrženy, aby měly stejnou sílu tahů jako 

základní řez písma. Používají se k jemnému zvýraznění například titulů a jmen, které při 

použití verzálek příliš „křičí“. (Ambrose a Harris 2010: 22) 

Vyznačování verzálkami je podle Blažeje (1990) třeba užívat opatrně, jelikož 

nesplňují příliš dobře estetické hledisko kompaktnosti sazby. Četba delšího textu 

vysázeného verzálkami je navíc pro čtenáře namáhavější a pomalejší. V souvislé sazbě se 

verzálky používají k označení názvů, nápisů hesel nebo dále pak k tvorbě loga, názvu 
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firmy, výrobku apod. Při jejich použití, zejména ve větších stupních písma, je nutné upravit 

proložení znaků tak, aby byl zajištěn stejnoměrný optický odstup liter. 

„Blok textu je považován za snadněji čitelný, když je vysázen […] kombinací verzálek 

a minusek. Důvodem je, že lidský zrak „skenuje“ řádky a místo konstruktivního čtení 

jednotlivých slov je rozeznává pomocí horních a dolních dotahů znaků.“ (Ambrose a Harris 

2010: 23) Minusky, na rozdíl od verzálek, nesdílejí stejnou výšku – horní a dolní dotahy 

znaků pomáhají skenování textu a vytvářejí záchytné body pro oči. (Ambrose a Harris 

2010: 23) 

1.3.1.6 Čitelnost písma 

„Primárním účelem písma je zprostředkovávat informace,“ může však plnit i funkci 

emotivní nebo působit esteticky. (Hladký a Barták 1981: 59) Při volbě vhodného písma je 

tedy nutné vycházet hlavně z toho, jakou má plnit funkci. V publikacích jako knihy, 

noviny nebo časopisy plní písmo především funkci komunikativní, volba písma proto 

záleží zejména na jeho čitelnosti. Naproti tomu u akcidenčních tiskovin7 bude spíše kladen 

důraz na estetické působení písma, tudíž jeho volba bude záležet na výtvarném zpracování. 

Ambrose a Harris (2010) uvádějí, že čitelnost je taktéž záležitostí zvyku. Čtenář je 

zvyklý interpretovat určité textové vzory. Příkladem může být čitelnost lomeného písma – 

v dobách začátků tisku neměli lidé z hlediska čitelnosti s tímto písmem problém, kdežto 

nám četba delšího textu vysázená lomeným písmem činí obtíže, jelikož jsme denně 

obklopeni mnohem jednoduššími a čistšími typy písma, které by zase naopak byly špatně 

čitelné pro středověké čtenáře. (Ambrose a Harris 2010: 38-39) 

1.3.1.7 Používání více písem 

I když může být grafická úprava tvořena jedním druhem písma, mnohem častěji bývá 

použito písem více. Tím se vytváří hierarchie, která zjednodušuje orientaci v dokumentu. 

„Hierarchie v druzích písma slouží jako vizuální vodítko používané k rozlišení mezi různými 

titulky a hlavním textem.“ (Bhaskaranová 2007: 68) Pevně daná pravidla, jak a kolik písem 

v designu použít neexistují. Pokud však designér použije písma ze stejné písmové rodiny, 

neudělá žádnou zásadní chybu. Naopak není vhodné kombinovat například písma historická 

a moderní či písma s extrémním rozdílem v poměru duktů.  

                                                 
7 Jedná se o příležitostné tiskoviny používané v osobní, společenské, firemní či reklamní komunikaci. Patří 
sem například vizitky, pozvánky, firemní dokumenty, letáky apod. 
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1.3.1.8 Novinová typografie 

Jednou z nejobtížnějších fází grafického designu novin je výběr vhodného písma. 

Garcia (2002: 44) předkládá několik typů, podle kterých se lze při výběru novinového 

písma řídit: 

 Písmo musí být především snadno čitelné. Pro základní text je vhodné 

používat velikost 9 nebo 10 bodů. 

 Daný font by měl umožnit využívání kontrastu, tzn. nabízet co nejširší škálu 

vyznačovacích řezů. 

 Font by měl obsahovat dobře navržený kondenzovaný řez a elegantní italiku.  

 Měl by být vhodný vzhledem k zaměření novin a jejich kulturnímu prostředí. 

 Vybrané písmo by nemělo příliš podléhat módním trendům. 

Základní novinové písmo by mělo mít zvětšenou střední výšku, otevřenou kresbu 

jednotlivých liter především v oblých tvarech, robustnější písmové tahy a nízký kontrast, 

tedy poměr mezi tenkými a silnými tahy. To vše písmu zaručuje potřebnou čitelnost i při 

relativně malých velikostech. (Hladký a Barták 1981: 65,68) Jako typická novinová 

písma uvádějí Kočička a Blažek (2004) Times, Times New Roman a Excelsior.  

1.3.2 Slovo 

Na úrovni slova mají zásadní vliv na čitelnost mezipísmenové a mezislovní mezery. 

Mezipísmenové mezery (tzv. prostrkání) významně ovlivňují zabarvení sazby a rozsah 

textu. Malý proklad znesnadňuje čtení, velký zase text „trhá“. To samé platí i pro 

mezislovní mezery. Standardně má vzdálenost mezi slovy velikost jedné čtvrtiny stupně 

písma. Mezislovní mezery by měly být v celém textu jednotné, to však platí jen u sazby 

na praporek (zarovnané k okraji). 

1.3.3 Řádek 

Správný proklad mezi řádky usnadňuje čitelnost textu. Při použití příliš vysokého 

prokladu řádky ztrácí propojení a mezera mezi řádky působí rušivě. Naopak při příliš 

malém prokladu je nutné počítat s rizikem překrývání horních a dolních dotahů písmen 

a z toho vyplívající snížené čitelnosti.  

Délka řádku je jedním z nejdůležitějších faktorů pro snadné čtení. Jak uvádí Mallette 

(1991) optimální délka řádku znamená šířku abecedy (základních 27 písem v češtině) krát 

1,5. „Je to taková šířka řádky, která umožňuje oku, aby vnímalo všechny jednotky obrazu 

při minimálním pohybu.“ (Hladký a Barták 1981: 66) 
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1.3.4 Odstavec 

„Nejviditelnějším parametrem odstavce je zarovnání.“ (Kočička a Blažek 2004: 3) 

Existuje několik způsobů zarovnání odstavců: na praporek (sazba na levou či pravou 

zarážku), do bloku, na střední osu, volná úprava a jiné varianty. 

Sazba na praporek se používá v odborných časopisech, vědeckých pracích nebo 

titulcích novin a časopisů. Její hlavní předností jsou stejnoměrné slovní mezery. 

Sazba na levý praporek je „nejpřirozenější způsob, který umožňuje logické členění textu 

v opticky vyrovnaném dojmu.“ (Blažej 1990: 91) Zarovnání na pravý praporek se pro 

běžnou sazbu naopak příliš nehodí, jelikož neodpovídá přirozenému čtení od levého 

okraje, a tudíž působí nezvykle. Nejčastěji se používá u popisku obrázků nebo 

v margináliích na sudých stranách. (Kočička a Blažek 2004: 4) 

U odstavců zarovnaných do bloku jsou pravý i levý okraj zarovnané. Používá se 

v knižní sazbě, u novin a časopisů. U tohoto typu zarovnání je třeba správně volit stupeň 

písma vzhledem k šířce řádku. Taktéž dochází k změně mezislovních mezer, což může 

působit problémy s plynulostí a čitelností sazby. (Kočička a Blažek 2004: 3) Při sazbě do 

bloku je třeba se vyvarovat vzniku tzv. řek – více než dvou mezislovních mezer přibližně 

pod sebou (viz Obr. 2).  

Obr. 2: Odstavec s vyznačenými řekami 

 

Úprava na střední osu se používá v akcidenční sazbě, kde působí slavnostním, vznešeným 

dojmem. Není vhodná pro delší text, neboť snižuje čitelnost. (Kočička a Blažek 2004: 4) 

S netradičním zarovnáním se často setkáme v oblasti reklamy, u menších textů 

v akcidenční sazbě či v sazbě básní. Text může být uspořádán do různých tvarů či obtékat 

kolem různých obrysů. Tato úprava může působit esteticky zajímavě, avšak obtížněji se čte.  
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1.3.5 Sloupec 

Uspořádání do sloupců je specialitou především novinové a časopisecké sazby. 

„Protože čeština obsahuje bohatou zásobu víceslabičných slov, dělá taková sazba značné 

problémy.“ (Kočička a Blažek 2004: 203) Jedná se především o časté dělení slov, problém 

jednopísmenových předložek a spojek, otázku mezislovních mezer a prostrkání. 

Nejčastěji se při vícesloupcové sazbě setkáme se zarovnáním do bloku. U této sazby je 

vhodné dodržovat řádkový rejstřík, tedy krytí účaří všech řádků základního textu. Řádkový 

proklad spolu s kresbou písma a velikostí mezery mezi sloupci určují zabarvení sazby.  

Při vícesloupcové sazbě se mohou vyskytovat problémy vdov a sirotků, které je 

třeba odstranit. V případě vdovy se jedná o první řádek odstavce, který je na stránce nebo 

sloupci jako poslední, sirotek je východový řádek odstavce, který je naopak první na stránce 

nebo v sloupci. Vdovy je možné v typografii víceméně tolerovat, sirotky však nikoliv. 

1.4 Sazba 
Sazbou označujeme proces, při kterém jsou texty z podoby rukopisu (dříve na papíře 

jako strojopis, dnes již v digitalizované podobě) převedeny do podkladu pro tisk. 

(Osvaldová a Halada 1999: 166) Podle Ambrose a Harrise (2010) spočívá dobrá sazba 

v takové práci s textem, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Uvážená a správně 

vysázená typografie podle nich obohatí poselství samotného textu. Dobře promyšlená 

sazba umožňuje řízené sdělování informací a můžeme jí dosáhnout libovolného záměru. 

(Ambrose a Harris 2010: 61) 

Pro novinovou sazbu je typická vícesloupcová sazba s úzkými sloupci, ve které ne 

vždy lze dodržet všechna typografická pravidla dobré sazby. Kočička a Blažek (2004) 

proto uvádějí případy, ve kterých se lze od pravidel odchýlit a zásady, které by naopak 

novinová sazba měla dodržovat. 

V úzkých sloupcích podle nich není třeba dodržovat omezení maximálně 6 dělení 

pod sebou, nýbrž lze tolerovat všechna pravopisně správná dělení. Na konci řádků je 

možné také v nevyhnutelných případech ponechat jednopísmenové předložky a spojky. 

Pokud na řádek vycházejí dvě slova, je vhodné užít mezislovní mezery namísto prostrkání. 

Pokud na řádek vychází jen jedno slovo, lze jej umístit doprostřed nebo prostrkat. Tomu je 

však lépe se vyhnout, například posunutím obrázku, protože prostrkaná slova působí 

v sloupcové sazbě příliš děravě. (Kočička a Blažek 2004: 204) 

Co by naopak noviny měly v sazbě dodržovat je používání správných uvozovek. 

Kombinace anglosaských, českých a tzv. falešných variant uvozovek rozhodně nesvědčí 
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o profesionální práci. Menším prohřeškem je nerozlišování pomlček a spojovníků. 

Bezpodmínečně je však třeba dodržovat řádkový rejstřík. Nevhodná je podle nich taktéž 

nadměrná deformace titulků za účelem překrývání celé šíře sazby. (Kočička a Blažek 2004: 204) 

1.4.1 Textová hierarchie 

Textová hierarchie je logické a vizuální členění, které umožňuje zorganizovat text 

na stránce a označit různorodost nadpisů a titulků doprovázejících základní text. „Pomocí 

různých bodových velikostí a písmových stylů naznačuje hierarchie různou míru 

důležitosti.“ (Ambrose a Harris 2010: 68) Čtenář by měl být schopen rychle a snadno 

požadovanou informaci vyhledat, což mu umožňuje účinná textová hierarchie. 

Nestrukturovaná stránka souvislého textu bez žádných vizuálních vodítek, se velmi obtížně 

čte. (Bhaskaranová 2007: 61)  

Žurnalistické informace mají ve skladbě novin různou úroveň důležitosti, což by 

mělo být reflektováno i v grafické úpravě novin. Jak uvádí Garcia (2002), novinová strana, 

z které je na první pohled jasná její textová hierarchie, je čtenáři mnohem lépe vnímána. 

Proto by si každé noviny měly stanovit zásady, podle kterých budou upravovat velikost 

různých úrovní titulků. (Garcia 2002: 52) 

1.4.1.1 Základní text 

Základní text tvoří v tiskovinách hlavní část a podstatně ovlivňuje jejich celkový 

vzhled. „Tvoří ho převážně hladká sazba, tj. sazba textu, v níž je uplatněn převážně jeden 

stupeň, druh a řez písma […]. Je uspořádána do odstavců a řádky textu jsou jednotně 

prokládány.“ (Hladký a Barták 1981: 68) Typ písma se volí v závislosti na obsahu textu, 

jeho druhu a účelu, způsobu lámání nebo zvoleném papíru. Základní text by měl „působit 

věcně uspořádaným dojmem a zároveň esteticky čistě.“ (Hladký a Barták 1981: 68) 

K sazbě základního textu se nejčastěji používají patková antikvová písma, jelikož jsou 

obecně nejčitelnější. Patky pomáhají očím přeskakovat mezi znaky a vedou je na řádku. 

1.4.1.2 Titulky 

„Titulky plní čtyři funkce. [1] Shrnují informaci; [2] odstupňovaně podtrhují 

důležitost článku; [3] jsou nápadnými prky ve výtvarném zpracování stránky; [4] lákají 

pozorovatele, aby se z něho stal čtenář.“ (Mallette 1991: 89)  

Pro sazbu titulků se používá většinou stejný druh písma jak pro základní text, ale 

větší stupeň či odlišný řez. Často se také používají jiné druhy písma, nicméně ty je 

třeba vybrat tak, aby se základním textem harmonizovaly. Hierarchii titulků je 
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třeba stanovit pro celý dokument jednotně. (Kočička a Blažek 2004: 177) Ambrose 

a Harris (2010) například naznačují tři úrovně v hierarchii titulků. Hlavní titulek používá 

největší bodovou velikost. Druhý titulek je menší bodové velikosti, ale zůstává větší než 

základní text. Třetí titulek může mít stejnou bodovou velikost, ale měl by se od základního 

textu odlišovat jiným řezem písma, například kurzívou nebo kapitálkami. (Ambrose 

a Harris 2010: 69) V titulcích se nedoporučuje rozdělovat slova a předložky či spojky 

nechávat na konci řádku. (Kočička a Blažek 2004: 177) 

Podle Garcii příliš malé titulky obsah článku „šeptají“, proto čím větší, tím lepší. 

Garcia dále říká, že čtenáři mnohem více ocení titulky složené, většinou z podtitulku, než 

jednoduché. Titulky na stránce působí jako majáky, jsou důležité v upoutání pozornosti 

a navádějí čtenáře do příběhu. Aby byl podpořen proces skenování stránky, je vhodné 

přidat k titulkům „myšlenku navíc“ – podtitulek. Složené titulky by podle Garcii měly 

dodržovat určitý typografický kontrast. Pokud je hlavní titulek tučně, podtitulek by měl být 

v tenkém řezu a naopak. Některé noviny mívají podtitulky odlišené barevně. Taktéž by 

titulek s podtitulkem měly kontrastovat, co se týče velikosti. (Garcia 2002: 54) 

Garcia dále řeší otázku zarovnání titulků. Uvažuje o dvou možnostech, zarovnání 

na střed a na levý praporek. I když podle něj volba daného zarovnání je záležitostí spíše 

osobní preference, má vliv na celkový vzhled strany: 

 Na střed zarovnané titulky propůjčují straně více klasický a tradiční vzhled, 

zatímco vlevo zarovnané titulky působí moderněji a sazbu prosvětlují. 

 U vlevo zarovnaných titulků musí být i následující elementy zarovnané vlevo.  

 Bulvární typografie působí mnohem lépe s vlevo zarovnanými titulky, 

zatímco seriózní noviny mohou užívat obou možností. 

 Důležitá je jednota – používat buď jednu, nebo druhou variantu, ne 

kombinaci obou. (Garcia 2002: 60-61) 

Podle Garcii k textové hierarchii pozitivně přispívají také titulky uvnitř článku. 

Opticky přerušují text a nastiňují obsah článku čtenářům, kteří text pouze skenují. Tyto 

mezititulky je třeba umisťovat strategicky a použít alespoň o jeden stupeň větší písmo, než 

je velikost základního textu. Měly by být doplněny nepotištěnou plochou, aby byly pro 

čtenáře nápadnější. Minusky v tomto případě fungují lépe než verzálky. (Garcia 2002: 68) 
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1.4.2 Sazební obrazec a zrcadlo sazby 

Sazební obrazec je plocha sazby a její umístění na čistém formátu tiskoviny. Jeho 

okolí tvoří pravý a levý okraj, záhlaví a pata. Jeho umístění je zpravidla dáno optickým 

středem strany8. 

Zrcadlo sazby je přesný zákres umístění všech tiskových prvků ve skutečné velikosti. 

V literatuře se také setkáváme s označením rastr nebo layout. Podle Bhaskaranové (2007) 

se jedná o jeden z nejúčinnějších způsobů uspořádání velkého množství informací 

na stránce a zajištění vizuální konzistence v publikaci.  

Noviny vyžadují velmi přísný rastrový systém. V procesu jejich grafického designu 

se běžně pracuje s velkým množstvím obsahu, který je nutno zpracovat v relativně krátkém 

čase a použití rastru významně urychluje výrobní proces. (Bhaskaranová 2007: 64) 

Novinový rastr obvykle definuje výšku a šířku sazby, počet sloupců, uspořádání textu 

a obrazu na stránce a jejich varianty. 

1.4.3 Navigace na stránce 

Mallette (1991) tvrdí, že na jakékoli tištěné straně je výchozím bodem levý horní roh. 

Jedná se o místo, na které jako první padne čtenářův zrak. Bývá nazýváno primární 

optickou oblastí (POO). Pokud čtenářův zrak dojde až k pravému dolnímu rohu, znamená 

to, že stránku přečetl. Tato oblast se nazývá terminální (TO). Tento postup vychází 

z lineárního uspořádání latinky. Pomyslná diagonála z POO k TO se nazývá „čtenářskou 

gravitací“. Z této dráhy však může být čtenářovo oko svedeno optickými magnety (např. 

velkými fotografiemi, výraznými titulky), ty by však neměly být umístěny v střední nebo 

dolní části strany, jelikož oko pak nerado postupuje proti čtenářské gravitaci, aby se vrátilo 

k prvkům horní poloviny strany, které přehlédlo. Prvky, které čtenář takto minul, zůstanou 

obvykle nepřečtené. (Mallette 1991: 85) 

Garcia (2002) na základě provedené studie uvádí, že pro čtenáře je vstupním bodem 

tištěné strany ten největší obraz, zpravidla fotografie. Poté většina čtenářů zaměřuje svůj 

pohled na titulky. Jako třetí nejčastěji prohlížený prvek na stránce uvádí popisky 

k fotografiím.  

1.4.4 Obraz a text 

„Zajištění správné rovnováhy mezi obrazem a textem dodává publikaci spád.“ 

(Bhaskaranová 2007: 74) Kombinace textu a obrazu zesiluje výpověď a pomáhá 

                                                 
8 Optický střed strany tvoří její těžiště – místo, kde zrak čtenáře spočine nejdříve. Nachází se výše, než střed 
geometrický. 
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„uspořádat obsah a rozdělit ho […] na jednotlivé smysluplné úseky“. (Schellmann 2004: 

198) 

Aby obrazový materiál mohl na tištěné straně patřičně vyniknout, vyžaduje kolem 

sebe dostatek světla. Je-li sevřen nahuštěnou sazbou, je omezen jeho účinek a není 

zcela zřetelné, kde jedno končí a druhé začíná. Naopak dostatek okolního prosvětlení 

dovoluje obrazu „vystoupit“ ze strany. Uspořádání textu a obrazu je třeba vždy vytvářet 

v kontextu celé strany, která by měla působit jako vyvážený, harmonický celek. (Hladký 

a Barták 1981: 101) 

1.4.4.1 Popisky k fotografiím  

Doprovodný popisek k fotografiím je nedílnou součástí snímku, proto by tedy 

i z formální úpravy mělo být jasné, že k obrázku patří. Nejčastěji se popisek objevuje pod 

daným snímkem, opticky oddělený od ostatní sazby. Pokud se užívá grafických prostředků, 

jako šipek apod., měly by mít co nejjednodušší tvar. 

Různý charakter snímků vyžaduje různé řezy písma. U zpravodajských snímků je 

vhodné užít základní nebo tučný či polotučný řez písma, u popisků ironizujícího charakteru 

je na místě kurzíva. (Hladký a Barták 1981: 103) 

Garcia (2002) uvádí některé způsoby, jak zefektivnit použití popisků: vždy alespoň 

o jeden stupeň větší písmo než základní text; zvýšený proklad zaručující lepší čitelnost; 

začátek popisku tučnějším písmem. (Garcia 2002: 30) 

1.4.5 Světlost sazby 

„Světlo je nejtišším ze všech pomocníků designéra.“ (Garcia 2002: 144, překlad 

vlastní) Již dávno přestal být papír vnímán pouze jako materiál, na který lze tisknout, ale 

jeho barva či struktura se staly důležitou součástí vizuální komunikace tiskoviny. Vhodné 

využití barvy papíru může plnohodnotně nahradit dřívější prvky pro zvýraznění či 

oddělení, jako například linky, ornamenty a jiné grafické ozdoby. Využití nepotištěné 

plochy působí nejen moderněji ale i vkusněji a design celé tiskoviny „nadlehčí“. Přispívá 

navíc ke zjednodušení a zpřehlednění publikace. Nejen barvami či fotografiemi lze zajistit 

pestrost tiskoviny, ale i kontrastem potištěné a nepotištěné plochy. Například titulek, byť 

jakkoli tučný, obklopený hustou sazbou je bez odlehčení světlem méně výrazný. 

Současným trendem v novinovém designu je prosvětlení novin. Uvážené včlenění 

světla do novinové strany přispívá k zvýšení kontrastu, což zvyšuje čitelnost i čtivost.  

 



- 27 - 
 

1.5 Titulní strana 
Titulní strana novin má na rozdíl od vnitřních stran řadu specifik. Představuje vstupní 

místo do novin, a proto má odlišnou úlohu a strukturu. Její grafická podoba je důležitým 

prodejním nástrojem. Stále častěji se setkáváme s titulními stranami v podobě „plakátu“ – 

s řadou fotografií a jiných vizuálních prvků. (Foret 2008: 36) 

Hlavní funkcí titulní strany je ovlivnit potencionální čtenáře, aby si noviny koupili9. 

V souladu s tímto cílem musí být nápadná, aby přitáhla čtenářovu pozornost, což je 

otázkou asi 1 vteřiny. Následně čtenáře musí zaujmout natolik, aby si ji dále prohlížel či 

dokonce noviny otevřel. Tato fáze je otázkou 2-3 vteřin, což představuje asi 12 skoků oka, 

a to postačuje k zaznamenání jednoho většího či dvou menších obrázků, názvu titulu, 

a přečtení jednoho až dvou krátkých titulků. V této fázi působí spíše grafické prvky než 

verbální nápisy. Dalším důležitým úkolem titulní strany je dosáhnout toho, aby se 

z čtenářů-pozorovatelů stali čtenáři. Pokud tedy čtenář bude dále pokračovat v prohlížení 

titulní strany, musí jej informovat o obsahu a to již verbálně či použitím dokumentární 

fotografie. V této fázi čtenář vnímá titulky jako významové celky, začíná přemýšlet o tom, 

co jej zajímá a rozhoduje se, zda nalistuje příslušný článek a příp. v jakém pořadí. (Klimeš 

nedatováno, Mallette 1991: 100) 

Podle Garcii (2002) se čas věnovaný titulní straně neustále zkracuje. Aby noviny 

obstály ve „stánkové“ zkoušce, musí mít titulní strana silný vizuální dopad, který je z 99% 

závislý na dobré fotografii. Titulní strana však nemá být přehlídkou rádoby uměleckých 

fotografií. Stačí jedna nebo dvě fotografie, které vypoví „příběh dne“, vyvolají emoce, 

vtáhnou čtenáře. Fotografie na titulní straně by měly být aktivní, překvapivá a kdykoli je to 

možné, zachycovat osoby. (Garcia 2002: 164) 

1.5.1 Logotyp 

Logotyp je jedním z nejdůležitějších prvků grafické úpravy titulní strany novin. 

Slouží jako identifikátor jednotlivých titulů – je tváří novin. Měl by být snadno 

rozpoznatelný, nezaměnitelný, poutavý, ale přitom jednoduchý a v souladu s celkovým 

charakterem periodika. Nejen samotný logotyp, ale i jeho umístění na straně má vliv 

na vizuální identitu novin. Příklady umístění logotypu jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

 

                                                 
9 Po české noviny je typický vysoký podíl prodaných výtisků přes stánkový prodej, což zintenzivňuje souboj 
o čtenáře, který se projevuje v co nejatraktivnějším pojetí titulní strany. (Vojtěchovská 2009: 69) 
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2 Bulvární tisk 
Jelikož předmětem zájmu práce jsou bulvární a seriózní noviny, v následujících dvou 

kapitolách definujeme pojmy bulvární tisk a seriózní tisk. V závěru třetí kapitoly se 

zaměříme na aktuální problém, týkající se prolínání charakteristik těchto dvou typů médií 

a s tím souvisejícím jev bulvarizace. 

Pojem „bulvár“ vychází z francouzského boulevard – ulice, třída, promenáda nebo 

magistrála, z čehož vyplývá i označení bulvárního tisku jako novin, distribuovaných 

pouličním prodejem. Ten „se objevil počátkem 19. století, do té doby se noviny a časopisy 

prodávaly pouze formou předplatného.“ (Osvaldová a Halada 1999: 32). Tyto noviny měly 

za cíl oslovit co nejpočetnější čtenářské publikum. Nepředpokládaly vysoké vzdělání, 

ba naopak se obracely k „novému“10 publiku, které sice umělo číst, ale jejich vzdělání bylo 

velmi nízké. Tomu odpovídala i jejich prodejní cena, která byla v porovnání 

s tzv. seriózními listy podstatně nižší. Tyto noviny se tedy staly v principu dostupnější 

a jejich náklad byl mnohdy čtyřikrát až desetkrát vyšší než náklad seriózních 

předplatitelských noviny (Hvížďala 2003: 173). Proto se také často setkáváme s označením 

„tisk masový“11. V závislosti na technologickém rozvoji se tento tisk vyznačoval odlišnou 

grafickou úpravou – nápadnější a graficky výraznější titulky, nové zalomení na stránkách, 

kratší texty, využití ilustrací a později i fotografií, popř. barevné odlišení papíru a ještě 

později i barevný tisk. (Jirák a Köpplová 2009: 82) 

Slovo bulvární se postupně stalo synonymem pro neseriózní, laciný, neověřený, 

pokleslý ba až vulgární. V širším smyslu znamená bulvár jakékoli neseriózní médium, 

které přináší neověřené informace, specializuje se na senzace a podává je jednoduchou 

a zábavnou formou, která nenutí k přemýšlení, ale pouhé konzumaci. Bulvár také často 

směšuje realitu s iluzemi a preferuje skandály a neštěstí, které prezentuje jako 

nejdůležitější zprávy. (Osvaldová a Halada 1999: 32)  

V českých zemích se bulvární tisk v porovnání s většinou evropských zemí a s USA 

začal rozvíjet později, především až v 2. polovině 20. let 20. století, kdy vznikaly listy jako 

Expres nebo Polední list. Tyto deníky spadaly pod tiskový koncern Tempo Jiřího 

                                                 
10 Nová čtenářská obec, která postupně vznikala v průběhu 19. století především díky vzrůstající gramotnosti 
vyvolané zaváděním všeobecné školní docházky a také díky rozšíření volného času (Masová média – Jirák, 
Köpplová 2009: 82). Zpravidla se jednalo o tzv. nižší střední třídu, což byli lidé se základním vzděláním, 
obvykle úředníci či drobní řemeslníci, kteří neměli dostatek času ani vzdělání na čtení tehdejších novin pro 
vyšší vrstvy. 
11 V českém prostředí se pro masový tisk vžil pojem tisk bulvární. Můžeme tedy bulvární tisk chápat jako 
pojem synonymní k tisku masovému nebo jako specifický typ masového tisku, který vznikl a rozvíjel se 
na území ČR.  
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Stříbrného. Zabývaly se skandály, vraždami, loupežemi, politickými aférami a soukromým 

životem slavných osobností první republiky. (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 172-174) 

Rozvoj bulvárního tisku byl v českých zemích přerušen na počátku 2. světové války 

a obnovil se až počátkem 90. let 20. století, kdy došlo k přechodu z autoritářského modelu 

řízení médií k systému liberálně demokratickému, v němž jsou média nejen institucí 

reprezentující svobodu projevu, ale tvoří také oblast soukromého podnikání poskytující 

zábavu a rozptýlení, čímž byly opět vytvořeny podmínky pro rozkvět bulvárního tisku. 

Podle McQuaila (2009) se bulvár specializuje na osudy obyčejných lidí (human 

interest story), které podává dramatickým a senzacechtivým způsobem. Často se také 

věnuje zločinům, katastrofám, skandálům, krizím, válkám a celebritám. 

Z hlediska grafické úpravy charakterizuje Sparks a Tulloch (2000) bulvár velkými 

titulky a hojným užitím fotografií, grafiky a barvy.  

2.1 Znaky bulvárního tisku 
Bulvární tisk můžeme také definovat pomocí znaků, které jej charakterizují. 

Hvížďala (2003: 173-174) dělí tyto znaky na vnější a strukturální. Mezi vnější znaky 

charakterizující bulvár řadí stánkový prodej, vyšší náklad, velké titulky, kresby či 

fotografie, krátké články, inzerci levného masového zboží a tajně pořízené fotografie ze 

soukromí veřejně známých osobností. Strukturálních znaků uvádí pět, podle pěti sociálních 

funkcí, které bulvár ve společnosti plní: seznámení s nejdůležitějšími politickými problémy 

ve zjednodušené formě, bezplatný právní a sociální servis, stimulace kultu úspěšnosti mezi 

širším obyvatelstvem, kanalizace potřeby po krvi a sexu u některých skupin obyvatelstva 

a nejlépe zpracované sportovní rubriky.  

Trampota (2010) používá k definici bulváru následující kritéria: formát, cena, způsob 

distribuce, užití reprezentačních kódů, sociální pozice čtenářů, politické sympatie, pozice 

na trhu, profesní normy a zpravodajské hodnoty. Na základě těchto kritérií, vymezuje 

rozdíly mezi tiskem bulvárním a seriózním.  

 

 

 

3 Seriózní tisk 
Seriózní tisk, označovaný také jako tisk kvality nebo prestižní tisk, je vývojově starší 

než tisk bulvární. Když se začátkem 19. století začínal rozvíjet masový tisk, původní  
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listy – zvláště ty, které se věnovaly ekonomickým a politickým otázkám – ovšem 

nezanikly a nadále oslovovaly své čtenářské skupiny: majetnější a vzdělanější publikum.12 

(Jirák a Köpplová 2009: 82) 

Už ze samotné sémantiky slova seriózní si můžeme vytvořit představu o seriózním 

tisku – solidní, spolehlivý, poctivý. Z hlediska definice je však podle Picarda (2004) tisk 

kvality amorfní a problematický koncept, který bývá často vymezován svou absencí a spíše 

tím, co je pro něj nežádoucí. Výsledkem je pak stanovení profesních zásad jako např. 

„neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, odmítat jakýkoli 

nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně pravdivé informace, nepoužívat 

nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu.“13 Picard (2004) 

dále uvádí, že i přes tyto problémy, je seriózní tisk chápán jako ústřední element 

v dosažení sociálních, politických a kulturních cílů přidělených žurnalistice 

v demokratických společenstvích. Podle něj by měl tisk kvality poskytovat vyčerpávající 

zpravodajství a informace, které dojdou pochopení. Žurnalisté by měli mít odborné 

znalosti a vytvářet zpravodajská sdělení postihující kontext i background a publicistické 

články, které jsou založeny na hloubkové analýze. (Picard 2004: 60-61)  

McQuail (2009) uvádí tyto hlavní rysy seriózního tisku: „formální nezávislost 

na státu a jakýchkoli formálně uplatnitelných zájmech, uznání novin jako významné 

instituce politického a společenského života (zvláště jako samozvaného tvůrce mínění 

a hlasatele „národních zájmů“), vysoce vyvinutý smysl pro společenskou a etickou 

odpovědnost a vývoj novinářské profese jako „objektivního“ zpravování o událostech.“ 

(McQuail 2009: 42) 

Mlčoch (2002) dodává, že seriózní tisk by měl jednoznačně rozlišovat mezi 

zpravodajstvím a publicistikou. 

Burton a Jirák (2001: 249) vidí rozdíl mezi bulvárními a seriózními médii především 

v odlišné volbě témat, preferenci zpravodajských hodnot a grafické úpravě. Seriózní 

média se podle nich soustřeďují na relevanci, aktuálnost a pravdivost svého zpravodajství, 

zatímco bulvární média se orientují na negativitu, jednoduchost, jasnost, celebrity 

a blízkost. 

                                                 
12 Například anglické listy jako The Times nebo Morning Post – tzv. „listy pro vévody a jejich komorníky“ – 
jsou typickými představiteli seriózního tisku 19. století, zejména pro své rozsáhlé úvodníky, komentáře či 
eseje prokládané navíc analogiemi ze starověku a vytříbený sloh a jazyk. (Köpplová a Vojtek, 1976: 8) 
13 Jde o vybrané zásady Etického kodexu novináře, který stanovuje základní požadavky na práci seriózního 
novináře, a jehož dodržování nepochybně přispívá k zvyšování autority a serióznosti média. 
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Hvížďala (2003) jako charakteristiku seriózního tisku uvádí, že pracuje 

s informacemi a kontextem, zatímco bulvár s aktualitou a napětím. Rozdíl mezi informací 

a aktualitou pak definuje takto: „aktualita je takový druh sdělení, jehož hodnota s časovou 

vzdáleností od události, kterou popisuje, klesá, zatímco s informací je tomu opačně. Její 

význam s odstupem času roste.“ (Hvížďala 2003: 173) 

Grafickou úpravu seriózního tisku nastiňuje Sparks a Tulloch (2000). Charakterizují 

ji jako střízlivý design, jasně strukturovaný s užitím četných navigačních prvků 

a s jednoznačným rozvržením strany. I v seriózní grafické úpravě se uplatňují obrazová 

sdělení, ovšem ne v takové míře jako v bulváru. (Sparks a Tulloch 2000: 71) Taktéž Mario 

Garcia se ve své knize Pure Design (= čistý, střízlivý design) zabývá spíše grafickým 

designem seriózních periodik a stanovuje obecné zásady uplatňující se především v tomto 

typu tisku (viz kapitola 1 Grafická úprava tiskovin). 

3.1 Rozmělňování hranic mezi bulvárním a seriózním tiskem 
Na základě výše zmíněných kritérií by měl být tedy bulvární tisk od toho seriózního 

jasně rozlišitelný. Ne vždy tomu tak ale skutečně je. Hranice mezi bulvárním a seriózním 

tiskem většinou nejsou tak ostré. V obou případech se jedná spíše o „ideální typ“, který se 

v reálném mediálním prostředí nemusí vyskytovat, popř. se mohou charakteristiky 

bulvárního a seriózního prolínat. 

Někteří autoři tedy toto dichotomické rozdělení tisku na bulvární – seriózní odmítají. 

Colin Sparks (2000: 14-15) rozděluje noviny do pěti kategorií: 

1. Seriózní tisk (The Serious Press) – obsah se zaměřuje téměř exkluzivně 

na záležitosti politické, ekonomické a na strukturální proměny ve světě. 

2. Semi-seriózní tisk (The Semiserious Press) – vysoká koncentrace obsahu 

charakteristického pro seriózní tisk, ovšem zvyšuje se počet tzv. soft news a roste 

význam vizuální prezentace. 

3. Seriózně-populární tisk (The Serious-Popular Press) – klade velký důraz 

na vizuální stránku a obsahuje velkou dávku skandálů, sportu a zábavy, přičemž 

však zachovává většinu zpravodajských hodnot seriózního tisku.  

4. Bulvární tisk novinového stánku (The Newsstand Tabloid Press) – obsahuje silnou 

agendu skandálů, sportu a zábavy, nicméně můžeme v něm nalézt některé prvky 

hodnot seriózního tisku, například zájem o politiku především v období voleb. 
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5. Bulvární tisk supermarketu (The Supermarket Tabloid Press) – v tomto typu tisku 

dominují skandály, sport a zábava, v kterých bývá často zakomponován element 

fantastičnosti.  

Zároveň však dodává, že mezi těmito kategoriemi neexistují přesně vymezené 

hranice a málokterá periodika představují krajní typy této kategorizace. (Sparks  

a Tulloch 2000: 16) 

Jirák (2007) říká, že nelze uvažovat o ostrém protikladu bulvární-nebulvární, ale jen 

o škále. Můžeme si například vytvořit škálu „bulvár – popnoviny/masový tisk – seriózní 

tisk“. Do kategorie popnovin zařazuje Mladou frontu Dnes, která se podle něj od bulváru 

odlišuje jen délkou textu a grafickou úpravou. S bulvárem ji naopak pojí primitivní, 

neanalytická, zábavní žurnalistikou, spekulativní, drbavá, oslněná celebritami, skandály 

a aférami. Podobné tendence, i když v mírnějším provedení, podle něj vykazují i Lidové 

noviny nebo Právo. 

Existují i názory, že v České republice kategorie seriózního tisku zcela chybí (např. 

Jirák 2005: 15; Hvížďala 2010). 

V tomto kontextu se stále častěji skloňuje tzv. bulvarizace. Obecně je tento termín 

užíván k popisu změn, kterými se obsah pojmu „seriózní“ stále více přibližuje pojmu 

„bulvární“. Trampota (2010) pojem bulvarizace definuje jako komplexní „proces změny 

v chování médií a ve způsobu jejich reprezentace reality, a to zejména ve výběru zpráv 

(zpravodajských hodnot) a ve způsobu jejich narace […] Bulvarizace se obvykle vztahuje 

také ke změnám ve kvalitě a charakteru informací, které média nabízí svému publiku.“ 

(Trampota 2010: 15, překlad vlastní) Často se také pojem bulvarizace překrývá s pojmem 

infotainment nebo senzacechtivost. Všechny tyto koncepty mají své kořeny v komodifikaci 

a komercionalizaci médií. V současné době jsou média závislá na jejich tržní úspěšnosti, 

stále více se sama stávají zbožím (komodifikace). Tomuto trendu podřizují i své mediální 

produkty a snaží se je učinit pro publikum atraktivnější (komercionalizace). Bulvarizace je 

také velmi blízce spojená se skandalizací, která představuje rozostření hranic mezi 

soukromou a veřejnou sférou, zdůrazňuje osobní život veřejně činných osobností, zatímco 

jejich profesionální úspěchy opomíjí. (Trampota 2010: 15) V grafické úpravě se 

bulvarizace projevuje silnější vizualizací – tzn. větší fotografie, titulky, častější používání 

infografiky a důraz na barevnost. Trampota (2009) dále mezi znaky bulvarizace zařazuje 

snižování podílu zahraničního zpravodajství a zvyšování tzv. sebepropagace média – více 

se v textech objevuje název vlastního média a inzerování navázaných produktů.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
V následující části práce deskriptivní metodou popíšeme grafickou úpravu titulních 

stran vybraných českých deníků. Na základě deskripce a sledování společných znaků 

a diferencí v grafické úpravě vybraného vzorku stanovíme specifika české bulvární titulní 

strany a specifika české seriózní titulní strany denního tisku. Taktéž se v závěru pokusíme 

nastínit, zda je dichotomie bulvární – seriózní z hlediska grafické úpravy titulní strany 

dostačující nebo zda je možno identifikovat podtypy či vytvořit škálu tak, jak je 

popisováno v kapitole 3.1 teoretické části. 

 

 

 

 

4 Vzorek 
Sledovaný vzorek tvoří výtisky celostátně prodávaných deníků, které mají 

celorepublikově shodnou úpravu titulní strany. Jedná se o bulvární deníky Aha! a Blesk 

a seriózní denní tisk Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo.  

Od každého média byly vybrány 3 titulní strany, abychom získali širší možnost 

srovnání. Jednalo se o vydání z 13. 1., 12. 2. a 21. 3. 2014, která byla vybrána náhodně, ale 

zároveň tak, aby byly jednotlivé měsíce zastoupeny vždy jedním výtiskem. Vybrali jsme 

pondělní, středeční a páteční vydání, aby nedošlo ke zkreslení, pokud bychom vybrali 

například jen páteční. Celkem bude popisováno 18 titulních stran. 

Jak je uvedeno v kapitole 3.1, ne vždy a ne zcela dané noviny naplňují znaky 

bulvárního nebo seriózního tisku. V praktické části budeme vycházet z obecného rozdělení 

na bulvární a tzv. seriózní, tak jak jej popisuje např. Volek (2009) nebo Vojtěchovská 

(2009).14 I přesto, že Volek (2009) dané deníky uvádí jako seriózní („quality dailies“), 

naznačuje, že toto pojmenování není zcela přesné, jelikož česká seriózní média využívají 

množství bulvárních postupů a  bylo by podle něj vhodnější hovořit spíše o semi-seriózním 

tisku. 

 

                                                 
14 Vojtěchovská používá označení bulvární tisk (pro Blesk a Aha!) a celostátní zpravodajské deníky (pro 
Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes a Právo). 
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5 Titulní strany deníku Aha! 
Grafická úprava titulních stran deníku Aha! je na první pohled nesourodá. Na všech 

stranách můžeme pozorovat velké množství použitých barev, nekonzistentní layout, obrovské 

titulky a četné fotografie, především osob. Deník Aha! používá formát tabloid (300 x 420 mm). 

5.1 Titulní strana z 13. 1. 
Vstupním prvkem strany je titulek „Hroutila se strachy!“, který je nejdominantnější. 

Je vysázen bezpatkovým tučným písmem obtaženým linkou v barvě pozadí. Velikost 

titulku je 50 mm a je zarovnaný na levý praporek. Naléhavost titulku podtrhuje kontrast 

vůči světle žlutému odstínu barvy v pozadí. Žlutá barva je poutačem pro oči, zde je však 

zesvětlením jejího tónu tento efekt oslaben, o to více však vystupuje kontrastní černý 

verzálkový titulek. Netypicky je umístěn podtitulek, který je vyveden v červené barvě 

kurzívou. Složený titulek je umístěn v dolní polovině strany těsně pod jejím lomem, tudíž 

při přeložení novin, tak jak bývají vystaveny při prodeji, je čtenáři skryt. Proto je v horní 

polovině strany umístěna dominantní fotografie, která slouží k upoutání pozornosti. Jde 

o ořezanou fotografii, která se vzhledem k tomu, že částečně překrývá logotyp, jeví opticky 

vystupující z papíru. Hlavní článek, který zaujímá více než polovinu strany, je doplněn 

menší obdélníkovou fotografií a třemi grafickými prvky – „nálepkou“ oválného tvaru 

s doplňujícím popiskem k fotografii a dvěma obdélníkovými „bublinami“ s dalším textem. 

Je zde dvakrát použito negativní15 bílé písmo na červeném podkladu. 

Logotyp Aha! je umístěn v levé horní části strany – v primárná optické oblasti (viz 

kapitola 1.4.3) – čímž dojde k okamžité identifikaci titulu. Je umístěn o něco níže než na 

ostatních titulních stranách, jeho výrazná červená barva mu však propůjčuje naléhavost. 

V hlavičce strany najdeme obdélníkový box na světle modrém podkladu. Je zde vidět 

snaha opticky vyvážit křiklavou červenou, hojně použitou v prvcích hlavního článku. 

Z hlediska textové hierarchie je použit druhý největší titulek o velikosti 16 mm. Vysázen je 

bezpatkovým písmem v černé barvě a obtažen tenkou bílou linií. V levé části boxu je 

použita fotografie, doplněná negativními podtitulky. Tmavě modré podbarvení 

v kombinaci s bílou kurzívou působí spolehlivě a elegantně (viz kapitola 1.2.2.1). V pravé 

části hlavičky je obdélníková inzerce, kde je taktéž použita fotografie a negativní text. 

Dominují zde červené plochy, jelikož se jedná o oblast mimo čtenářskou gravitaci a je 

třeba zde použít výraznější prvky k připoutání pozornosti.  

                                                 
15 Negativní ve významu světlého textu na tmavém pozadí. 
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V zápatí strany se nacházejí tři obdélníkové boxy s dalšími upoutávkami na obsah 

listu. Vyskytují se zde titulky a podtitulky, příp. nadtitulky a číslo strany, kde se daný 

článek uvnitř listu nachází. Každý box je jinak podbarven (černá, bílá, hnědá), jsou zde 

negativní titulky a obdélníkové fotografie. K orámování každého boxu je použit jiný efekt.  

Zrcadlo sazby této strany tvoří obdélníkové tvary (viz Příloha č. 5). Celkem se na 

titulní straně nachází osm odstínů barev, osm negativních titulků, šest barevných titulků 

a sedm fotografií. Veškerý text je vysázen bezpatkovým písmem tučného řezu, použita je 

i kurzíva.  

5.2 Titulní strana z 12. 2. 
Hlavnímu článku je na této titulní straně věnována více než polovina jejího prostoru. 

Dominantní prvek tvoří fotografie v jeho pravé části, která je ořezaná a umístěna tak, aby 

svedla pozornost z čtenářské gravitace. Tím, že překrývá malou část logotypu, ze strany 

opět opticky vystupuje. Výrazným textovým prvkem této strany je žlutý titulek o velikosti 

45 mm, který je stejně jako na straně z 13. 1. vysázen verzálkami, zarovnán vlevo 

a obtažen tenkou linií. Žlutá barva působí v kombinaci s komplementární modrou velmi 

kontrastně. Výrazná je také ořezaná fotografie v levé části, která zabírá menší plochu než 

fotografie vpravo, ale překrytím logotypu taktéž ze strany opticky vystupuje. 

Logotyp je umístěn nalevo od oblasti optického středu strany a o něco málo výše než 

na straně z 13. 1. 

V hlavičce najdeme dva obdélníkové útvary, které upoutávají na obsah uvnitř listu. 

Obsahují barevné fotografie a negativní text. V levém boxu je použito černého podkladu 

a bílého negativního nadtitulku v tenkém řezu písma, vysázeného verzálkami. Titulek je 

vyveden v červené barvě, která v kombinaci s černou působí obzvlášť dojmem nebezpečí, 

smutku. V pravém boxu je použito negativního nadtitulku, který je vysázen verzálkami 

v tenkém řezu na oranžovém pozadí. 

Přes celou šíři zápatí najdeme inzerci. Dominuje zde žlutá barva (symbol bohatství) 

a červený text v kombinaci s tmavě modrým (viz kapitola 1.2.2.1).  

Mezi inzercí a hlavním tématem se nachází dva obdélníkové a jeden kruhový útvar. 

V případě obdélníkových jde o upoutávky na obsah listu, složené z titulků, podtitulků, 

nadtitulků, fotografií a informací o čísle strany. Je zde negativní text a text vysázený 

z verzálek. V prostředním boxu je použito patkové neproporcionální písmo. V případě 

kruhového tvaru jde o sebe propagaci Aha!. Je zde použito dvou ořezaných fotografií, 

které se vzájemně překrývají, čímž budí dojem jako by z inzerovaného magazínu 
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„vypadávaly“ a dochází tak k propojení v mysli čtenáře s tím, co může od obsahu 

magazínu očekávat. Celkové podbarvení do zeleného odstínu symbolizuje přírodu a zdraví.  

Celkem se na této titulní straně nachází třináct barevných odstínů, deset negativních 

titulků, dva barevné titulky a devět fotografií.  

5.3 Titulní strana z 21. 3. 
Na této titulní straně je použito méně barevných odstínů (celkem šest), než na 

stranách ostatních, i přesto však působí strana pestrobarevně.  

Jako nejdominantnější prvek se jeví negativní titulek v střední části strany. Bílé tučné 

verzálky zde na oranžovo-červeném a černém pozadí působí velmi kontrastně. Velikost 

titulku je 35 mm, je zarovnán nepravidelně a navíc nakloněn různými směry, což působí 

velmi neuspořádaně, ale propůjčuje to textu jistou dynamiku. Titulek je doplněn černým 

tučným bezpatkovým podtitulkem i nadtitulkem. Hlavní článek má vertikální úpravu 

a v jeho pravé části je umístěna neořezaná fotografie v pozadí. 

Logotyp se nachází v oblasti optického středu strany, pod hlavičkou. 

Nad logotypem je v pravé části obdélníková inzerce, stejně jako na titulní straně 

z 13. ledna. Zde je použita kombinace modré, červené a žluté barvy, z čehož je patrná 

snaha o upoutání pozornosti. V levé části záhlaví se nachází box ve tvaru písmene „L“ na 

sytě žlutém podkladu. V horní části tohoto útvaru je negativní nadtitulek v černém 

pozadí, pod ním černý verzálkový titulek o velikosti 15 mm. Následuje další negativní text, 

s efektem trojúhelníkového vykrojení jeho černého pozadí. Níže se nachází červený 

verzálkový text na výrazném žlutém pozadí. 

V dolní polovině strany najdeme v levé části menší box s fotografií a menší ořezanou 

fotografií vloženou do verzálkového titulku. Výrazně modrá barva titulku symbolizuje 

nebe. Nechybí zde opět odkaz dovnitř listu. 

V zápatí strany se nachází dvě obdélníkové upoutávky. Levá z nich, doplněná 

fotografií, je vyvedena v zelené barvě. Titulek je zde vysázen tučnou kurzívou v bílé a žluté 

barvě, orámovaný tenkou černou linií. V pravém boxu najdeme tři obdélníkové černobílé 

fotografie a dvě menší ořezané černobílé fotografie. Je zde použito i grafického znázornění 

přelepení páskou. Titulek je vysázen kombinací černé a červené barvy. Najdeme zde i malý 

negativní titulek v červené ploše, vysázený neproporciálním typem patkového písma. 

Celkem je na této titulní straně použito deset fotografií, čtyři barevné titulky a sedm 

negativních titulků. Převažuje tučné bezpatkové písmo a použita je i tučná kurzíva. 
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5.4 Shrnutí 
Na základě deskripce tří titulních stran deníku Aha! můžeme shrnout následující 

poznatky. Deník Aha! používá na titulní straně téměř výhradně bezserifové písmo, 

nejčastěji tučné. V případě, že je použito písmo patkové, nebývá to zpravidla za účelem 

zvýšení čitelnosti, nýbrž k navození emocí. V dominantním titulku je na všech třech 

stranách využito verzálek, které z hlediska čitelnosti nejsou zcela adekvátní, ale působí 

naléhavě. Jeho velikost se pohybuje od 35 do 50 mm. Druhý titulek v textové hierarchii je 

vysázen zpravidla 15mm velikostí, velikost třetího je v průměru 10 mm. Nejméně jeden 

titulek je na každé titulní straně obtažen tenkou linií odlišné barvy, což textu dodává jisté 

zvýraznění. Často je také na titulních stranách využíváno negativního titulku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zkoumaných titulních stranách převládají teplé barvy – nejčastěji odstíny červené 

a žluté, které působí aktivně, vystupují ze strany, přitahují tedy pozornost. Z obrazových 

sdělení se na titulních stranách vyskytují většinou fotografie, zpravidla snímky osob. 

Dominantní fotografie byly na dvou z těchto tří stran ořezané a umístěné tak, aby z části 

překrývaly logotyp, čímž opticky vystupovaly ze strany a opět tedy sloužily k upoutání 

pozornosti a zvýšení naléhavosti grafické úpravy. 

Aha! na sledovaných stranách nedodržovalo pravidelný layout. Především je to vidět 

u logotypu, který má vždy jiné umístění. Titulní strana je složená z převážně 

obdélníkových tvarů, které obsahují obrazové prvky, titulky, příp. podtitulky, nadtitulky, 

popisky k fotografiím a odkaz dovnitř listu. Pokud bychom hovořili o přetahování článků, 

mohli bychom říci, že Aha! přetahuje všechny články dovnitř listu. Na žádné titulní straně 

Obr. 4: Aha! 12. 2.  Obr. 3: Aha! 13. 1.  Obr. 5: Aha! 21. 3. 
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jsme nenašli konzistentní žurnalistický článek, jedná se vždy o upoutávky na obsah listu. 

Grafická úprava sledovaných titulních stran Aha! má tedy plakátovou podobu a jejím 

hlavním záměrem je upoutat pozornost.  

 

 

 

6 Titulní strany deníku Blesk 
V grafické úpravě titulních stran deníku Blesk se uplatňují velké titulky, fotografie 

osob a široká škála použitých barev. Použit je tabloidní formát. 

6.1 Titulní strana z 13. 1. 
Vstupním prvkem titulní strany je titulek „Šokující změny v manželství“, který je 

vysázen tučným bezpatkovým typem písma v černé barvě. Velikost písma hlavního titulku 

je 45 mm, je podtržen červenou linkou, zarovnán vlevo a obtažen bílou linií. Doplněn je 

černým negativním nadtitulkem, červenými negativními podtitulky a dvěma ořezanými 

fotografiemi. V levé části hlavního článku se nachází obdélníkový grafický prvek - titulní 

strana přílohy - který se vztahuje k dominantnímu titulku. V blízkosti primární optické 

oblasti strany můžeme vidět symbolický prvek šipky, která k této „příloze“ směřuje 

pozornost. V šipce se uplatňuje červený text upoutávající pozornost, a černý tučný text. 

Tvar šipky z části překrývá logotyp titulu, čímž nabývá na vyšší hierarchii, nicméně díky 

výrazné červené barvě logotyp taktéž neztrácí na dominanci. 

V hlavičce je obdélníkový box přes celou její šíři na tmavém podkladu. Obsahuje 

negativní text v bílé a oranžové barvě a dvě fotografie – obdélníkovou fotografii a dominantní 

ořezanou portrétní fotografii. Vyskytuje se zde jak tučný řez písma (u titulku oranžové barvy), 

tak základní řez v případě bílého textu. K zdůraznění důležitých informací je použito tučného 

vyznačování. Na oranžový titulek velikosti 16 mm je uplatněn efekt stínování. 

Napravo od hlavičky se nachází obdélníková inzerce, která má shodnou podobu 

s inzercí v lednovém čísle deníku Aha!.  

V levé části zápatí najdeme tmavý box s negativními titulky a zčásti ořezanou 

fotografií, v pravé části zápatí se vyskytují dva opticky světlejší boxy, v kterých se nachází 

základní text a ořezané fotografie siluet. Titulek levého boxu je vysázen tučným písmem 

bílé barvy obtaženým černou linkou. Nadtitulek je vysázen kombinací tučného 

a základního řezu písma v černé barvě na žlutém podkladu. Pravé boxy mají shodnou 
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úpravu. Text je zarovnán na levý praporek a v pravé části se vyskytuje ořezaná fotografie. 

Část titulku je zvýrazněna červenou barvou a celý titulek je obtažen bílou linií. Negativní 

verzálkový nadtitulek na červeném obdélníkovém pozadí tvoří název rubriky. V obou 

článcích se vyskytuje tučný text spolu s textem základního řezu písma.  

V patě strany jsou umístěny dva horizontální obdélníkové tvary se zaoblenými rohy. 

V obou se uplatňuje negativní text a ilustrace. V pravém se opakuje ve zmenšené podobě logotyp 

titulu. Grafická úprava i umístění této části je na sledovaných titulních stranách neměnná. 

V úpravě titulní strany Blesk dodržuje jednotnou grafickou úpravu u přetahování 

článků. Informace o čísle strany je vždy uvedena bílým negativním textem na černém 

obdélníkovém pozadí se zaoblenými rohy, obtaženém tenkou bílou linkou. Mění se jejich 

velikost v závislosti na hierarchii článků.  

Celkem je na této titulní straně použito osm fotografií, dvanáct negativních titulků, 

sedm barevných titulků a osm odlišných odstínů barev.  

6.2 Titulní strana z 12. 2. 
Dominantním prvkem je ořezaná fotografie v kombinaci s červeným titulkem ve 

střední části strany. Titulek o velikosti 40 mm je vysázen bezpatkovým typem písma se 

zvýšenou střední výškou a je obtažen černou linií. Fotografii je přidáno na dominanci jejím 

ořezáním a také umístěním tak, aby z části překrývala logotyp titulu. Ten je oproti titulní 

straně z 13. 1. posunut k okraji. 

Hlavička se skládá z několika fotografií, přes které je umístěn bílý a červený text. 

Najdeme zde kruhový grafický prvek, který zdůrazňuje informace použitím červené barvy 

a negativního textu. Celý komplex fotografií a textu je orámován modrou linií, která značí 

jejich sounáležitost, a je opatřen negativním titulkem bílé barvy v modrém obdélníkovém 

tvaru. Fotografie jsou opticky odděleny tečkovanou linkou. 

Vpravo od hlavního článku se nachází obdélníková fotografie překrytá oranžovým 

titulkem obtaženým černou linkou a kruhovým výřezem černobílé fotografie. Pod ní je 

ořezaná fotografie, taktéž překryta titulkem vysázeným červeným a černým písmem 

o velikosti 11 mm. 

V levé části pod hlavním článkem nalezneme dva boxy, jde o alternativu již 

popsanou u titulní strany z 13.1. Na pravé straně vedle těchto útvarů se nachází červený 

obdélník uvádějící přílohu dne, jejíž obálka je v tomto útvaru vyobrazena. K zdůraznění je 

použit negativní text tučného řezu, který je ještě více zvýrazněn žlutou barvou a použitím 

verzálek. 
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Ve spodní části strany se nachází inzerce, jejíž umístění i grafická úprava je stejná 

jako na titulní straně Aha! z 12. 2. Nad inzercí najdeme růžový obdélník přes celou šíři 

sazebního obrazce, ve kterém se uplatňuje tučný text v bílé a žluté barvě.  

Celkem se na této titulní straně nachází dvanáct fotografií, devět různých barev, 

deset barevných a čtrnáct negativních titulků.  

6.3 Titulní strana z 21. 3. 
Na této straně je nejvýraznějším grafickým prvkem fotografie, která zabírá celou 

polovinu strany. Přes ni je vysázen text a objevují se zde i další fotografie a grafické prvky. 

Dominantou je negativní titulek v bílé barvě, velikosti 45 mm, obtažený černou linií. 

Doplněn je fialovým podtitulkem a bílým nadtitulkem. V levé části se vyskytuje fialová 

šipka s negativním textem upoutávajícím pozornost na obraz článku. V něm se vyskytují 

dvě malé portrétní fotografie. Přes dominantní fotografii titulní strany je umístěna bílá 

plocha, ve které je vysázen základní text patkového fontu ve dvou sloupcích a lead 

v bezpatkovém typu písma a větší velikosti. 

V hlavičce najdeme logotyp, jehož umístění je opět změněno oproti ostatním 

zkoumaným titulním stranám. Napravo od logotypu se vyskytuje obdélníková inzerce, 

nalevo upoutávka na přílohu s vyobrazením její obálky. Nad logotypem se v černém 

rámečku nachází další upoutávka na článek uvnitř listu, doplněná fotografií a výrazným 

titulkem v černé a fialové barvě. Velikost tohoto titulku je 15 mm a fialová část je 

zdůrazněna verzálkami.  

V dolní pravé části dominantního článku se nachází obdélníková inzerce, která má 

stejnou grafickou podobu jako inzerce v hlavičce titulní strany Aha! z 21. 3. Pod touto 

inzercí najdeme přes celou šíři sazebního obrazce obdélníkovou reklamu, v které jsou 

kombinovány modrá, žlutá a zelená barva, bezpatkový text a objevují se zde ilustrace. Obě 

inzertní plochy jsou odděleny horizontální linkou s nápisem inzerce v kurzívě verzálkami. 

Celkem je použito sedm fotografií, devět barev, tři barevné titulky a čtyři negativní.  

6.4 Shrnutí 
Podle zkoumaných titulních stran je zřejmé, že je jejich grafická úprava podobná 

titulním stranám deníku Aha!. Na rozdíl od něj je u Blesku patrná snaha uvádět alespoň 

část obsahu zprávy i na titulní straně. 

Layout titulních stran Blesku je výrazně proměnlivý. Mění se umístění prvků, jejich 

velikost i počet (viz Příloha č. 5). Mění se např. umístění logotypu a naopak jediným prvkem,  
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který má na všech zkoumaných titulních stranách stejnou podobu i umístění, jsou 

obdélníkové útvary v patě. 

Blesk na rozdíl od deníku Aha! nepoužívá v titulcích tak často verzálky, ale 

kombinaci minusek a verzálek, které jsou lépe čitelné. Použitý font je shodný s fontem 

použitým v grafické úpravě titulních stran deníku Aha!. I Blesk používá obtažení písma 

linií. Našli jsme u něj i patkový font použitý k sazbě základního textu. 

K sazbě dominantního titulku je použita velikost písma 40-45 mm, druhý titulek 

v hierarchii je zpravidla vysázen velikostí 15 mm. Třetí titulek má průměrně 11mm velikost.  

S barevností je na tom Blesk podobně jako Aha!. Počet fotografií se u Blesku 

pohyboval od sedmi do dvanácti (u Aha! od sedmi do desíti). 

Přetahovány byly všechny články. I titulní strany Blesku můžeme z hlediska jejich 

grafické úpravy považovat za obdobu plakátu. 

 

 

 

7 Titulní strany deníku Hospodářské noviny 
Grafická úprava titulních stran Hospodářských novin působí na první pohled 

uspořádaně. Dominantou horní části strany je grafické ztvárnění logotypu v hlavičce, 

v spodní části strany vždy dominuje obdélníková barevná fotografie. Volba barev je 

střízlivá, většinou je použita kombinace dvou až tří barevných odstínů. Hospodářské 

noviny využívají formát berliner (315 x 470 mm). 

Obr. 6: Blesk 13. 1. Obr. 7: Blesk 12. 2. Obr. 8: Blesk 21. 3. 
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7.1 Titulní strana z 13. 1. 
Dominantou horní poloviny titulní strany je barevný logotyp v kombinaci s černobílou 

karikaturou. Světlejší tón modré působí klidně, důvěryhodně a může evokovat optimismus. 

Umístěním obrazového prvku do logotypu působí celek živěji a dochází k propojení názvu 

titulu s jeho obsahem. Logotyp je oddělen černou linkou, což zaručuje optimální přehlednost. 

Dalším výrazným poutačem v toto části je titulek „Hledá se majitel poloviny akcií Vítkovic“, 

který je vysázen statickou antikvou o velikosti 20 mm. Jedná se o nejdominantnější titulek na 

straně, je vysázen na levý praporek a doplněn nadtitulkem stejného fontu z verzálek.  

Na straně jako celku upoutá pozornost fotografie, která zabírá téměř celou spodní 

část. Je doplněna textem vysázeným přímo v její levé horní části. Jde o obdobu negativního 

titulku a popisku. 

Záhlaví titulní strany Hospodářských novin je řešeno na každé ze zkoumaných stran 

ve stejném stylu. V levé části se objevuje tučný základní text, větší stupeň písma, 

jednoduchý grafický symbol červené barvy a vodorovná černá linka.  

V prostřední části záhlaví se nachází verzálkový titulek s červenými zvýrazněnými 

slovy, doplněný tenkým podtitulkem a tučným textem. Složený titulek je vysázen 

bezpatkovým písmem. Nad tímto komplexem je linií oddělen nadpis šedého patkového 

písma, který je doplněn symbolem červené negativní šipky. V pravé části záhlaví najdeme 

nadtitulek ve stejném provedení a verzálkový titulek. Celé záhlaví působí vzhledem 

k liniím a prosvětlení sazby přehledně a organizovaně. Červená barva zde sazbu oživuje, 

působí aktivně.  

Sazební obrazec je rozdělen na šest sloupců. Jednotlivé celky jsou od sebe odděleny 

vodorovnými a svislými černými liniemi, pravý sloupec je opticky vymezen šedým 

pozadím. Titulky jsou zarovnány vlevo (viz kapitola 1.4.1.2). Celobarevné titulky jsou 

použity v případě názvů jednotlivých rubrik, které jsou vysázeny malým stupněm písma, 

tučného řezu a v červené barvě. U ostatních titulků je vždy použita černá barva.  

Typ písma základního textu je podobný jako u titulku, jedná se o statické patkové písmo se 

zvětšenou střední výškou, zajišťující optimální čitelnost. K odkazování dovnitř listu je vždy 

použito tučného řezu. Jméno autora je uvedeno na začátku článku, opticky odděleno 

vodorovnými liniemi. K prosvětlení základní textu je v případě hlavního článku použit celý jeden 

sloupec, kde je umístěn větší text červené barvy tenkého řezu v kombinaci s černým 

bezpatkovým písmem řezu tučného. I když je na titulní straně využito kombinace dvou fontů 

a široké škály vyznačovacích řezů, písmo spolu typograficky harmonizuje. 
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Základní text dodržuje řádkový rejstřík a nevyskytují se vdovy ani sirotci, což 

posiluje serióznost grafické úpravy. 

Kromě jednoho jsou všechny články přetahovány dovnitř listu a především v pravém 

šedém sloupci se vyskytují upoutávky v podobě titulků, doplněných červenými nadtitulky 

a odkazy s číslem strany.  

Celkem se na titulní straně vyskytují tři fotografie a jedna karikatura. Najdeme zde 

dvě odlišné barvy a odstín šedé. Barevných titulků je celkem osm, z toho sedm jsou názvy 

rubrik. Za negativní titulek bychom mohly považovat pouze text umístěný ve fotografii 

popsaný výše. 

7.2 Titulní strana z 12. 2. 
Grafická úprava titulní strany z 12. 2. je velmi podobná úpravě strany lednové. 

Layout je rozdělen na šest sloupců, šedě podbarvený sloupec je u pravého okraje, hlavička 

je umístěna shodně a fotografie se nachází ve spodní polovině stránky. 

Pod logotypem se vyskytuje černá lišta, kde je bílý text doplněn jednoduchými 

šipkami modré nebo červené barvy. V hlavičce najdeme ořezanou fotografii zasahující do 

logotypu. Text v záhlaví je řešen kombinací červeného, černého a šedého textu, 

bezpatkového a patkového písma a optickým oddělením liniemi. V pravé části záhlaví se 

nachází šedý přechod barvy v pozadí. 

Dominantní titulek strany je vysázen černým patkovým fontem, velikostí 15 mm 

a zarovnán vlevo. Doplněn je verzálkovým nadtitulkem z tenčího řezu písma. Druhý titulek 

v textové hierarchii je vysázen stejným způsobem, jen velikostí 6 mm a doplněn je tučným 

nadtitulkem v červené barvě. 

K prosvětlení základního textu je použito stejného prostředku jako na straně z 13. 1., 

jen s tím rozdílem, že tady se tento prvek nachází ve spodním článku. V případě hlavního 

tématu je použito citace, která je graficky zvýrazněna použitím uvozovek, kdy se jedná 

o textový prvek, ale zároveň bychom jej mohli vnímat i jako symbolický obraz. V citaci je 

použito bezpatkové písmo v kombinaci s tučným řezem. 

Pod lomem titulní strany se nachází fotografie, v jejíž horní části je titulek a odstavec 

textu. U levého kraje fotografie je taktéž umístěn text, stejně jako v pravé části. V spodní 

části se vyskytují další doplňující popisky. Veškerý text je bezpatkový, převládá písmo bílé 

barvy, aby byla zajištěna jeho optimální čitelnost na tmavém podkladu, na světlejším 

podkladu je text černý a červeně zdůrazněné číslo strany. 
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K optickému oddělení jednotlivý žurnalistických celků je použito černých linií, 

horizontálních i svislých.  

Základní text na této straně dodržuje řádkový rejstřík a nevyskytují se v něm sirotky ani 

vdovy. Z hlediska přetahování nalezneme jen jeden článek, u kterého není naznačeno 

pokračování uvnitř listu. Komplexů titulků s informací o čísle strany zde najdeme celkem šest. 

Stejně jako na titulní straně z 13. 1. je zde osm barevných titulků. Fotografie najdeme 

čtyři. Za negativní titulek bychom mohli považovat bílý text ve fotografii. Použity jsou 

stejné kombinace barev jako na straně z 13. 1.  

7.3 Titulní strana z 21. 3. 
Vstupním prvkem je dominantní obdélníková fotografie, která je v porovnání 

s ostatními dominantními fotografiemi na sledovaných titulních stranách nejmenší. 

Umístěna je z větší části pod přehybem strany. 

Logotyp Hospodářský novin se zde nachází na stejném místě jako na ostatních 

stranách a je doplněn obrazovým prvkem představujícím obálku přílohy Víkend. Kromě 

dominantního písmene V, jehož tahy jsou provedeny v červené a černé barvě, je hlavička 

řešena ve stejném duchu jako na ostatních stranách. Najdeme zde bezpatkové titulky, 

nadtitulky a podtitulky vysázené verzálkami, v kombinaci černé a červené barvy, tučného 

a tenčího řezu písma. Součástí hlavičky je opět černá lišta s ustálenou grafickou úpravou. 

Hlavní titulek je vysázen na tři řádky (u ostatních titulních stran na dva) a jeho 

velikost je 17 mm. Doplněn je nadtitulkem bezpatkového písma, jehož část je zdůrazněna 

červenou barvou. Celý titulek je zarovnán vlevo, což sazbě propůjčuje světlost, vzdušnost 

a umožňuje titulku i fotografii pod ním více vyniknout. 

V začátku popisku fotografie je použito tučného vyznačování, tak jak doporučuje 

Garcia (viz kapitola 1.4.4.1). Objevuje se zde i grafický prvek šipky v červené barvě.  

Základní text je prosvětlen použitím citace přes jeden sloupec, tak jako je popsáno 

u titulní strany z 12. 2. Je dodržován řádkový rejstřík a neobjevují se zde vdovy ani sirotky.  

Layout má vertikální úpravu. Hlavní téma zde zabírá prostor přes čtyři sloupce až 

k patě strany a je přetahováno dovnitř listu. Dále je strana dělena na dva sloupce, kde jsou 

články řazeny vertikálně. Došlo zde k posunu šedého sloupce doleva a napravo od něj byl 

zařazen sloupec s dalšími články. 

Úprava šedě podbarveného sloupce je stejná jako na předchozích stranách. Je patrné, 

že se jedná o stálý prvek, u kterého je dodržován řád grafické úpravy.  



- 45 - 
 

Druhý titulek v pořadí textové hierarchie je vysázen velikostí 6 mm, třetí titulek měří 

4 mm. Oba se nachází v pravém sloupci, články jsou odděleny horizontální linkou. Šedý 

sloupec je oddělen od ostatního textu tenčími svislými liniemi. 

Celkem se na této straně vyskytují jen dvě fotografie a jeden jiný obrazový prvek 

(obálka přílohy). Opět jsou použity dvě odlišné barvy, červená a modrá. Nenachází se zde 

žádný negativní titulek a barevných titulků je použito devět, všechny v červené barvě.  

7.4 Shrnutí 
Jako celek působí grafická úprava sledovaných titulních stran Hospodářských novin, 

střízlivým, organizovaným dojmem a je patrná i snaha o její oživění, například použitím 

červené barvy nebo ořezané grafiky v hlavičce. Klidně a seriózně působí také modrá barva 

logotypu, jejíž světlejší odstín naznačuje také odlehčení, hravost a nepůsobí tak pasivně.  

Použita je kombinace dvou odstínů barev, červené a modré, které jsou používány 

v ustálených prvcích, modrá v oblasti logotypu a červená barva k zvýraznění nadtitulků 

nebo k vyznačování částí textu. Většinou se však jedná o text menší velikosti, červená 

barva tedy nepůsobí výrazně křiklavým dojmem jako u deníků Aha! a Blesk, kde je 

červená barva použita u větších ploch. V případě Hospodářských novin plní červený odstín 

účel jakéhosi nenásilného zdůraznění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním ze stálých prvků je šedě podbarvený sloupec, který se ve dvou případech 

vyskytuje zcela vpravo titulní strany. Jeho grafická úprava je v zásadě stejná – u prvního 

Obr. 9: Hospodářské noviny 13. 1. Obr. 10: Hospodářské noviny 12. 2. Obr. 11: Hospodářské noviny 21. 3. 
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článku je použita iniciála a je doplněn malou fotografií autora. Jednotlivé části jsou 

odděleny linkou a titulkové komplexy jsou upraveny jednotně. 

Na titulních stranách Hospodářských novin je patrná jednota a pravidelnost jejich 

grafické úpravy. Veškeré titulky jsou zarovnány na levý praporek, dominantní titulek je na 

stejném místě, logotyp má také vždy shodné umístění, k prosvětlení textu jsou použity 

obdobné prostředky, fotografie se nachází v dolní polovině strany, čímž vyvažuje výrazné 

grafické ztvárnění hlavičky. 

K sazbě základního textu je použita statická antikva se zvětšenou střední výškou. Na 

všech stranách je dodržován řádkový rejstřík a nikde jsme nenašli vdovy ani sirotky. 

K přehlednosti grafické úpravy přispívají vodorovné a svislé linie různé tloušťky, 

které opticky rozčleňují informace. 

Velikost dominantního titulku se pohybuje od 15 do 20 mm. Druhý titulek 

v hierarchii má zpravidla velikost 6 mm a třetí 4-5 mm.  

Na základě uvedených rysů můžeme konstatovat, že Hospodářské noviny se ve své 

grafické úpravě titulní snaží dodržovat jednotný styl. Kontinuita je zajišťována používáním 

stejných prvků, ovšem mění se jejich umístění a velikost, tak jako se každý den mění obsah 

zpráv a jejich důležitost. Umístění a velikost prvků jako logotyp však zůstávají neměnné 

například z toho důvodu, že se daný titul snaží poukázat na tradici nebo serióznost (viz 

kapitola 1.2.4). 

 

 

 

8 Titulní strany deníku Lidové noviny 
Na první pohled je z titulních stran Lidových novin patrný jednotný styl jejich 

grafické úpravy. Titulní straně vždy dominuje velká barevná fotografie a modré 

obdélníkové útvary v hlavičce. Titulky jsou zarovnány na střední osu. Sazební obrazec je 

rozdělen do šesti sloupců. Lidové noviny vycházejí v berlínském formátu.  

8.1 Titulní strana z 13. 1. 
Na této titulní straně se nachází celkem čtyři fotografie. Dominantní fotografie je 

umístěna v dolní polovině přes čtyři sloupce a je doplněna popiskem. Pod touto fotografií 

se v další zprávě vyskytuje menší fotografický snímek přes jeden sloupec. 
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Hlavička je řešena obdobně jako na ostatních sledovaných stranách. Logotyp je 

proveden v tmavě modré barvě, která značí spolehlivost a elegantnost. Do oblasti logotypu 

je umístěna ořezaná fotografie, která celou jeho úpravu oživuje. Stejná technika se 

uplatňuje i v Hospodářských novinách. Nad logotypem v oblasti, kde se vyskytují 

upoutávky na obsah listu, však Lidové noviny sází na působení barev. Najdeme zde 

stejnou modrou jako v případě logotypu a ta je doplněna barvou světlejšího odstínu 

s nádechem do zelena, která na rozdíl od tmavé modré působí méně pasivně (viz kapitola 

1.2.2.1). Je zde použito negativního bílého písma jak patkového tak bezpatkového a střídá 

se tučný i tenký řez.  

Hlavní titulek je vysázen tučným antikvovým statickým písmem přes dva řádky, 

velikostí 17 mm. Druhý titulek v hierarchii je vysázen stejným typem písma ve velikosti 

12 mm. Ani u jednoho se neuplatňuje nadtitulek nebo podtitulek. Třetí titulek je vysázen 

kurzívou ve velikosti 5 mm. 

K sazbě základního textu je použito patkové písmo typu Times New Roman, které 

nedisponuje tak velkou střední výškou jako např. základní písmo Hospodářských novin, 

nicméně jeho čitelnost je optimální. Zarovnán je do bloku, v případě pravého sloupce na 

levý praporek. Na titulní straně se vyskytuje jedna vdova. Řádkový rejstřík je dodržován.  

K prosvětlení základního textu je využito liniemi odděleného textu bezpatkového 

písma, doplněného grafickým symbolem šipky světle modré barvy a text je částečně 

zvýrazněn tmavě a světle modrou barvou (stejné odstíny jako v hlavičce). 

V úpravě celé strany jsou jen tyto dvě barvy. Tmavá modř je kromě hlavičky použita 

v názvech jednotlivých rubrik v pravém sloupci, v popisku dominantní fotografie 

a k zvýraznění části textu v hlavním článku. Světlé modrá barva je využita v hlavičce, 

u šipky v hlavním článku a části jeho textu.  

Obdobně jako Hospodářské noviny využívají Lidové noviny k organizaci strany 

tenké černé linie, které celkovou úpravu zpřehledňují. 

Zaměříme-li se na přetahování článků, kromě úvodníku zde nenajdeme 

nepřetahovanou zprávu. K zdůraznění informace o straně uvnitř listu používají Lidové 

noviny jednotnou úpravu – tučný bezpatkový font. Kromě hlavičky se na stránce nevyskytují 

jen titulky doplněné číslem strany, vždy je k nim vysázen i podtitulek nebo lead.  

Negativní titulky se nachází v hlavičce a v názvu pravého sloupce a bílý text na 

šedém pozadí je použit v liště pod logotypem, uvádějící základní údaje o titulu. Barevných 

titulků se na této straně vyskytuje celkem pět, všechny v tmavě modrém provedení.  
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8.2 Titulní strana z 12. 2. 
Hlavička titulní strany z 12. 2. má podobu souvislého útvaru. Objevují se zde dva 

odstíny modré barvy, které jsou odděleny ořezanou černobílou fotografií. Ta zasahuje i do 

logotypu, tudíž opět dochází k propojení obsahu listu s názvem periodika. Pod logotypem 

se nachází šedý pruh s nakladatelskými údaji. 

„Nečas obviněn z korupce“ představuje dominantní titulek. Vysázen je patkovým 

typem písma, kombinací verzálek a minusek v černé barvě a velikostí 20 mm. Doplněn je 

bezpatkovým tučným podtitulkem. Druhý titulek je vysázen stejným písmem, ale velikostí 

9 mm a třetí titulek v hierarchii má velikost 6 mm.  

Dominantní fotografie je zde umístěna v oblasti středu strany. Její popisek je vysázen 

bezpatkovým typem písma, použit je tenký a tučný řez, titulek v popisku je ve větší 

velikosti a v modré barvě.  

V hlavním tématu je umístěna menší fotografie přes jeden sloupec, od ostatního textu 

oddělena liniemi a jiným typem písma použitým v jejím popisku, který je umístěn napravo 

od ní přes šíři jednoho sloupce. Titulek k fotografii je vysázen tmavě modrou barvou.  

Ve spodní části úvodníku se nachází ořezaná černobílá fotografie. Tento prvek je 

dodržován na všech zkoumaných titulních stranách.  

Text je zalomen na šest sloupců, použito je stejné základní písmo, dodržován 

řádkový rejstřík a sirotky ani vdovy se zde nevyskytují.  

Za účelem přehlednosti grafické úpravy jsou použity tenké linie k oddělení 

jednotlivých informací. V případě dolní části levého sloupce, je k oddělení jednotlivých 

zpráv použito tečkované linie. 

Celkem se na této titulní straně uplatňují čtyři fotografie, z toho dvě černobílé. Barvy 

jsou zde použity opět jen dvě. Nenajdeme zde komplexy titulků a čísla strany tak jako 

např. v denících Blesk a Aha!. Přetahovány nejsou na této straně dva články. Barevných 

titulků se zde vyskytuje celkem šest a negativních pět (z toho čtyři v hlavičce a jeden 

v názvu pravého sloupce).  

8.3 Titulní strana z 21. 3. 
Vstupním bodem této strany je horizontální fotografie umístěná v jejím středu přes 

pět sloupců. Doplněná je popiskem, ve kterém je použito bezpatkového písma tenkého 

řezu, tmavě modré barvy a tučného vyznačení. 

V primární optické oblasti strany nalezneme obraz přílohy, ke kterému je vztaženo 

celé záhlaví, jehož grafická úprava je podobná jako v případě titulní strany z 13. 1., pouze 



- 49 - 
 

došlo k prohození barev a změně zarovnání textu v pravém obdélníku. K němu je také 

připojena ořezaná fotografie, která zasahuje i do logotypu novin.  

První titulek v textové hierarchii má velikost 16 mm, druhý 10 mm a třetí 7 mm. 

U titulků se nevyskytují nadtitulky a u dvou se nachází podtitulek. Zpravidla jsou titulky 

přes celou šíři článku, podtitulky jsou zarovnána na střed. Mezititulky jsou v článku 

vysázeny bezpatkovým druhem písma a opticky zdůrazněny prázdným místem. 

Základní text je vysázen na šest sloupců, dodržován je řádkový rejstřík a zarovnání 

do bloku, opět kromě úvodníku (stálý prvek na všech třech titulních stranách).  

K zvýšení přehlednosti grafické úpravy je zde využito horizontálních i vertikálních 

linek, stejně jako v případě ostatních stran. V hlavním článku je použito zcela shodného 

grafického prostředku k jeho prosvětlení a oživení jako na straně z 12. 2. 

Fotografie jsou použity celkem čtyři, z toho jedna je černobílá. Barevné titulky se 

zde nacházejí čtyři, všechny v tmavě modré barvě. Negativní titulky najdeme opět 

v hlavičce a v názvu pravého sloupce.  

8.4 Shrnutí 
Z deskripce tří sledovaných titulních stran deníku Lidové noviny můžeme vyvodit, 

že i tyto noviny se ve své grafické úpravě snaží dodržovat jednotný styl a řád. Logotyp 

i celé záhlaví v podobě obdélníkových upoutávek na obsah listu má na všech třech stranách 

stejné umístění i podobnou úpravu – použití stejných barev, ořezaná grafika, lišta 

s nakladatelskými údaji. Dalším stálým prvkem titulní strany je „Sloupek LN“, který má 

shodné umístění i grafickou úpravu – negativní titulek v tmavě modré barvě, použití 

iniciály, černobílá ořezaná fotka autora v dolní části, oddělení linkou atd.  

Na každé ze sledovaných stran je umístěna vždy jedna dominantní fotografie, 

zpravidla ve střední části strany. K této fotografii je vždy uveden popisek, v kterém se 

uplatňuje tučný tmavě modrý titulek. Malá obdélníková fotografie přes jeden sloupec pak 

na každé straně doplňuje jeden další článek.  

Velikost dominantního titulku se pohybuje od 16 do 20 mm, druhý titulek má 

v průměru velikost 9 mm a třetí 5 mm. Na titulní straně je kombinováno zarovnání na střed 

a na levý praporek, na prvních dvou sledovaných stranách je uplatněno i zarovnání na 

pravý praporek. Taková kombinace, jak je uvedeno v kapitole 1.4.1.2, není vhodná, ovšem 

v případě Lidových novin nepůsobí rušivým dojmem, jelikož je dodržován i v tomto 

případě daný řád – titulky hlavních zpráv jsou zarovnány na střed, titulky upoutávající na 



- 50 - 
 

obsah listu jsou zarovnány vlevo a na pravý praporek je titulek zarovnán v pravém 

obdélníku v hlavičce (kromě strany z 21. 3. kde by toto zarovnání nebylo vhodné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K sazbě textu jsou použity dva druhy písma, statické antikvové a statické bezpatkové. 

I když Lidové noviny používají k zdůraznění informace barvy, jedná se vždy o dva 

odstíny. V použití barevných titulků je také dodržována stálá úprava. 

Jistým znakem neprofesionality by se mohl jevit výskyt tzv. vdovy, která se objevila 

na titulní straně z 13. 1. 

Organizovanost a přehlednost titulní strany je podpořena použitím tenkých 

vodorovných i svislých linií k oddělení informací.  

Celkově působí grafická úprava sledovaných titulních stran uspořádaným a klidným 

dojmem, ale podobně jako u Hospodářských novin je zde patrná snaha o její oživení 

barvami a grafickými prvky jako ořezanými fotografiemi nebo symboly. Častěji se na 

titulní straně objevují černobílé fotografie.  

 

 

 

9 Titulní strany deníku Mladá fronta Dnes 
Mladá fronta Dnes vychází v berlínském formátu. Titulní straně vždy dominuje jeden 

velký titulek, fotografie a červený logotyp spolu s barevnou lištou. Sazba je provedena na 

šest sloupců. 

Obr. 12: Lidové noviny 13. 1. Obr. 13: Lidové noviny 12. 2. Obr. 14: Lidové noviny 21. 3. 
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9.1 Titulní strana z 13. 1. 
Výrazným prvkem titulní strany z 13. 1. je úprava hlavičky. Použitím růžového 

a fialového odstínu barvy je v kombinaci s negativním bílým bezpatkovým písmem 

upoutána čtenářova pozornost. V hlavičce se nachází dva obrazové prvky – obálka přílohy 

v levé části a obraz karty napravo. V levém horním rohu se nachází bezpatkový text, kde 

jsou kombinovány různé dukty a velikosti písma s červenou barvou. 

Nejdominantnější titulek se nachází pod hlavičkou, je vysázen na dva řádky statickou 

antikvou v černé barvě velikostí 20 mm a zarovnán na levý praporek. K sazbě základního 

textu používá MF Dnes statické serifové písmo se zvětšenou střední výškou a zarovnáním 

do bloku. V hlavním článku je použito mezititulků, které jsou stejně jako lead vysázeny 

bezpatkovým fontem. K vyznačování je použita červená barva. 

Druhý titulek v textové hierarchii je vysázen velikostí 8 mm, třetí 6 mm. Čtvrtý 

titulek je proveden jiným typem písma – tučným groteskem – velikostí 5 mm. 

K oddělení sousedících článků a pravého sloupce je použito tečkovaných linií.  

Dominantní fotografie se nachází v dolní polovině strany a je opatřena popiskem. 

V pravém sloupci najdeme 3 menší obdélníkové fotografie. V tomto sloupci je využito 

bezpatkového písma pro titulky, nadtitulky i základní text. Nadtitulky jsou provedeny 

v modré barvě, veškerý text je zarovnán vlevo. V terminální oblasti strany se nachází 

obdélníkový box s verzálkovým titulkem zčásti v červené barvě, který je doplněn dalším 

textem, obrazovým prvkem a zmenšeným logotypem titulu. Nad ním se nachází světle 

modře podbarvený obdélníkový útvar. 

K navigaci dovnitř listu používá MF Dnes jednotnou úpravu – bezpatkové písmo 

základního řezu doplněné červenými francouzskými uvozovkami. 13. 1. jsou na titulní 

straně přetahovány všechny články. 

Řádkový rejstřík je u základního textu dodržován a zaznamenali jsme jednu vdovu. 

Celkově se na titulní straně vyskytují čtyři fotografie, tři ostatní obrazová sdělení, 

čtyři barevné titulky v modré barvě, jeden červený titulek a pět různých odstínů barev. 

V hlavičce se nachází negativní text.  

9.2 Titulní strana z 12. 2. 
Hlavní téma této strany má oproti ostatním zkoumaným titulním stranám odlišnou 

úpravu. Text je vysázen do dvou sloupců, které jsou na rozdíl od ostatních sloupců strany širší. 

Tato úprava je zvolena z důvodu umístění vertikální fotografie přes dva a půl sloupce v horní 

polovině strany. Ta je od hlavního tématu oddělena tečkovanou linií a je doplněna popiskem.  
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Velikost nejdominantnějšího titulku je 17 mm a je vysázen přes tři řádky na levý 

praporek. Základní text hlavního článku obtéká kolem bílého čtverce, kde je umístěn 

bezpatkový textu v tučném řezu. Lead má obdobnou úpravu jako na straně z 13. 1. 

Druhý i třetí titulek mají shodnou velikost, 7 mm, jejich hierarchie je vytvořena 

použitím různých typů písma a především duktů. Třetí titulek je doplněn podtitulkem 

bezpatkového písma lehkého řezu s tučným vyznačováním. 

V hlavičce se nachází obdélníkový útvar na fialovém a tmavě modrém podkladu. 

V jeho levé části je použit obraz titulní strany přílohy, stejně jako na sledované straně 

z 13. 1. Text je zde vysázen bezpatkovým písmem, použit je základní řez i tučné 

vyznačování a verzálkové titulky. V pravém horním rohu strany se nachází obdélníkový 

prvek s obrazovým sdělením, zmenšeným logotypem titulu a tučným textem, u kterého je 

použito vyznačování verzálkami a světle modrou barvou. 

Na straně je dodržován řádkový rejstřík a vyskytují se zde tři vdovy. Přetahovány 

jsou všechny články. 

V terminální oblasti najdeme světle modrý obdélníkový útvar s obrazovým prvkem 

a textem zarovnaným na levý praporek. Nad ním se nachází upoutávka v podobě titulku 

doplněného modrým nadtitulkem a základním textem. Komplex je od zbytku strany 

oddělen tečkovanou linií, stejně jako v pravé dolní části strany. V této části najdeme 

bezpatkový text v podobě titulku, nadtitulku a základního textu, doplněný fotografií.  

Celkem se na této titulní straně nachází tři fotografie, tři ostatní obrazová sdělení, pět 

barevných titulků, čtyři negativní titulky a celkově je zde pět různých odstínů barev. 

9.3 Titulní strana z 21. 3. 
Hlavička titulní strany z 21. 3. je tvořena tmavě modrým obdélníkovým tvarem, 

v němž se uplatňuje negativní text. V levé části se nachází ořezaná fotografie. V pravé 

horní části se vyskytuje obdélníkový útvar s obdobnou grafickou úpravou jako na straně 

z 12. 2. Uplatňuje se v něm žlutý odstín barvy a ořezaná fotografie. 

Dominantou strany je barevná fotografie v dolní polovině. Nad ní se nachází 

bezserifový nadtitulek, jež používá vyznačování verzálkami a šedou barvou. Pod fotografií 

nacházíme popisek ze stejného druhu písma.  

Nejvýraznější titulek je vysázen velikostí 19 mm, přes dva řádky. Druhý dominantní 

titulek má velikost 6 mm a třetí titulek, z tučného bezpatkového písma, je vysázen velikostí 

5 mm a doplněn podtitulkem.  
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Základní text hlavního tématu je prosvětlen použitím odlišného písma a zdůrazněním 

červenou barvou. Řádkový rejstřík je dodržován a vyskytuje se zde jedna vdova. 

V horní části pravého sloupce najdeme titulkové komplexy a ořezané fotografie. 

Opět se zde uplatňuje světle modře podbarvený box, stejně jako na ostatních zkoumaných 

stranách. Ve spodní části sloupce se nachází článek, jehož text je vysázen statickou 

antikvou, titulek přes tři řádky je zarovnán vlevo a základní text do bloku.  

Celkem se na této titulní straně nachází pět fotografií a jeden jiný obrazový prvek. 

Barevných titulků zde nalezneme pět, negativní text se uplatňuje v hlavičce a různých 

barevných odstínů je použito celkem sedm. Použit je také odstín šedé. 

9.4 Shrnutí 
Layout sledovaných titulní stran deníku MF Dnes je proměnlivý (viz Příloha č. 5). Mění 

se umístění dominantní fotografie, šířka sloupců, uspořádání pravého sloupce nebo výška 

barevné lišty v hlavičce. Naopak stejné umístění zaujímá vždy logotyp i text nalevo od něj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafické úpravě hlavičky je patrný řád – v levé části se vždy uplatňuje obrazový 

prvek, text je většinou proveden v bílé barvě bezpatkového fontu na barevném podkladu, 

jehož odstín se však na každé straně mění. 

Stálým prvkem titulní strany je také modré podbarvený box v pravém sloupci, jeho 

umístění je však také proměnlivé.  

Obr. 15: MF Dnes 13. 1. Obr. 16: MF Dnes 12. 2. Obr. 17: MF Dnes 21. 3. 
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Velikost hlavního titulku se pohybuje od 17 do 20 mm. Druhý titulek má v průměru 

velikost 7 mm a velikost třetího titulku se pohybuje v rozmezí 5 a 7 mm. Jejich hierarchie 

nevyplývá vždy jen z jejich velikosti, ale i z typu použitého písma. 

K sazbě základního textu je použito čitelné antikvové písmo, které je kombinováno 

s fontem bezpatkovým. Pro titulky je použit jiný typ písma než pro základní text. V celé 

sazbě se uplatňuje široká škála vyznačovacích řezů. 

MF Dnes nepoužívá barvu pro zdůraznění titulků k článkům, ale pro nadtitulky 

především v pravém sloupci. Ty však nejsou vyvedeny vždy v jedné barvě jako je tomu 

například u Lidových novin, ale jejich barevný odstín se mění. 

Na všech sledovaných titulních stranách je dodržován řádkový rejstřík u základního 

textu, ale také se na všech objevují vdovy. 

Průměrně se na titulních stranách objevují čtyři fotografie a dvě ostatní obrazová 

sdělení. Různých barev bývá použito pět až sedm. Negativní titulky se uplatňují jen 

v hlavičce a na titulní straně se nachází dva až pět barevných titulků. 

 

 

 

10 Titulní strany deníku Právo 
Deník Právo používá tabloidní formát. Titulní strany je zalomena na šest sloupců, 

které jsou vzhledem ke kompaktnějšímu formátu užší než v případě ostatních seriózních 

deníků. Straně vždy dominuje jedna obdélníková fotografie. 

10.1 Titulní strana z 13. 1. 
V primární optické oblasti strany se nachází ořezaná fotografie doplněná tučným 

bezpatkovým písmem a kapitálkovým titulkem v červené barvě podtrženým černou linkou. 

Z čtenářské gravitace odchylují zrak čtenáře výrazné prvky jako červený logotyp, ořezaná 

fotografie, dominantní fotografie ve středu strany č obdélníková fotografie v její dolní části.  

V pravém horním rohu strany se vyskytuje černobílá inzerce, ve které je použit 

negativní text. Pod tímto boxem se nachází další obdélníkový inzertní prostor, kde je použito 

fotografie, červené barvy v kombinaci se žlutou – prvky taktéž svádějící pozornost 

z diagonály čtenářské gravitace. V hlavičce se dále uplatňuje modře podbarvený obdélník, 

kde se kromě již zmiňované ořezané fotografie, která je opticky zdůrazněna překrytím části 
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logotypu, vyskytuje negativní text v bílé a žluté barvě bezpatkového písma. Kombinace 

bílého a žlutého negativního textu je použita v hlavičce všech zkoumaných stran.  

Pod hlavičkou se nachází hlavní titulek, vysázený statickou antikvou, kombinací 

verzálek a minusek v černé barvě. Jeho velikost je 10 mm. Druhý titulek v hierarchii je ve 

spodní části strany a je vysázen stejným písmem, velikostí 9 mm. Hierarchie ostatních titulků 

není z jejich úpravy patrná, jelikož jsou všechny vysázeny stejným typem i řezem písma 

a jejich velikost je 7 mm. Všechny titulky jsou zarovnány na střed, nevyskytují se podtitulky 

ani nadtitulky. Mezititulky se objevují ve třech článcích a jejich úprava je jednotná 

– bezpatkový tučný font a optické oddělení prázdným místem od zbývajícího textu.  

K sazbě základního textu je použito písmo stejné jako titulkové. Veškerý základní 

text je zarovnán do bloku, řádkový rejstřík je dodržován a vyskytují se zde dvě vdovy. 

K optickému oddělení dvou sousedních článků je použita svislá černá linka.  

K prosvětlení základního textu je použito citací, které mají shodnou úpravu  

– vertikální šedou tučnou linku uvádějící bezserifový text základního řezu zarovnaný 

vlevo. Použita je i kurzíva. Grafická úprava jmen autorů je podobná jako v případě 

Hospodářských novin. Nacházejí se na začátku článku, z obou stran opticky oddělena 

vodorovnými černými linkami. Vysázena jsou bezpatkovým fontem.  

K odkazování dovnitř listu používá Právo kurzívu základního písma, zarovnanou na 

pravý praporek. Přetahovány jsou všechny články z titulní strany.  

Neořezané obdélníkové fotografie jsou obtaženy černou linkou, v případě 

dominantní fotografie i včetně jejího popisku. Ten je vysázen písmem základního textu, 

použit je tučný vyznačovací řez i verzálky.  

Celkem se na titulní straně z 13. 1. vyskytuje pět fotografií. Negativní titulky jsou 

zde tři a barevné dva. Jsou použity tři odstíny barev – červená, modrá a žlutá.  

10.2 Titulní strana z 12. 2. 
Hlavička má obdobnou úpravu jako na titulní straně z 13. 1. Uplatňuje se stejným typ 

písma i ořezané fotografie a obrazový prvek zčásti překrývající logotyp. Inzerce v pravé části 

je stejná jako na straně z 13. 1. V levé části hlavičky se nachází obdélníková inzerce na 

hnědém podkladu s negativním tenkým bílým písmem, doplněným černým serifovým typem.  

Dominantní fotografie má vertikální úpravu a je doplněna červeným titulkem 

bezpatkového typu písma tučného řezu, popisek je vysázen základním typem písma s tučným 

vyznačováním a celý komplex je obtažen černou linkou. Menší obdélníková fotografie, 

umístěná na šířku jednoho sloupce hlavního článku je taktéž obtažena černou linií.  
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Dominantní titulek je vysázen velikostí 13 mm, druhý titulek 9 mm a třetí 8mm 

velikostí. Neuplatňují se nadtitulky ani podtitulky. Mezititulky mají stejnou úpravu jako na 

straně z 13. 1.  

V zápatí se nachází inzerce přes celou šíři strany, jejíž grafická úprava je stejná jako 

u inzerce v zápatí strany deníku Aha! z 12. 2.  

Základní text dodržuje řádkový rejstřík a v sazbě se vyskytuje jedna vdova. 

K prosvětlení základního textu je použito stejného prostředku, popsaného v předchozí 

kapitole. Odkaz dovnitř listu se vyskytuje u všech článků na titulní straně.  

Celkem se na titulní straně z 12. 2. uplatňují čtyři fotografie a dva další obrazové 

prvky. Nacházejí se zde dva barevné titulky a dva negativní. Celkový počet použitých 

různých odstínů barev je sedm.  

10.3 Titulní strana z 21. 3. 
Titulní strana z 21. 3. má téměř shodný layout s titulní stranou z 13. 1. (viz Příloha 

č. 5). Stejné umístění i velikost má dominantní fotografie, shodné je i uspořádání titulků 

a hlavičky.  

V primární optické oblasti se nachází obdélníková fotografie v kombinaci 

s bezpatkovým tučným písmem, u nějž se uplatňuje stejný způsob vyznačování jako na 

titulní straně z 13. 1. V pravé horní části se nachází obdélníková černobílá inzerce, v níž se 

uplatňuje negativní text.  

Negativní text v modrém útvaru pod logotypem je zde navíc zdůrazněn pomocí 

reliéfního efektu, což však snižuje jeho srozumitelnost. V této části hlavičky se uplatňují dvě 

fotografie z toho jedna ořezaná a umístěná tak, aby překrývala malou část logotypu. Vedle 

této fotografie se nachází červený obdélník s negativním kapitálkovým bílým písmem.  

Dominantní titulek je vysázen velikostí 11 mm na dva řádky, druhý titulek 

v hierarchii je 9mm a třetí má velikost 8 mm. U tří článků se uplatňují mezititulky.  

Dominantní fotografie je opět obtažená černou linkou, její popisek vysázený 

v kurzívě však na této straně obtažen není.  

K prosvětlení základního textu je použito shodného prostředku jako na ostatních 

titulních stranách. K oddělení sousedních článků je použita tenká černá linie. V sazbě jsme 

nalezli dvě vdovy. Přetahovány jsou všechny články. 

Celkem se na této titulní straně nachází čtyři fotografie. Jsou zde použity tři odlišné 

odstíny barev. Negativní titulky jsou použity čtyři, barevné jsou na straně tři. 
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10.4 Shrnutí 
Z popisu grafické úpravy titulních stran deníku Právo je zřejmé, že jsou dodržovány jisté 

zásady a kontinuita. Titulky jsou zarovnány na střední osu, což vytváří dojem tradice, 

a vysázeny stejným typem písma. Hlavička má ustálenou podobu i umístění. Na dvou 

zkoumaných stranách má dominantní fotografie stejné umístění i velikost. Veškeré neořezané 

fotografie jsou obtaženy černou linií. Shodné umístění i grafickou úpravu má inzerce v pravém 

horním rohu strany. K prosvětlení základního textu je použito stejného prostředku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na titulních stranách deníku Právo se uplatňují dva písmové fonty – statická antikva 

pro základní text a titulky a lineární bezpatkový statický font pro doplňující text a text 

v hlavičce. K vyznačování je použit tučný řez, kurzíva, kapitálky a verzálky, příp. červená 

nebo žlutá barva.  

Velikost dominantního titulku se pohybuje od 10 do 13 mm, druhý titulek má vždy 

velikost 9 mm a velikost třetího titulku v hierarchii je 7 nebo 8 mm.  

Na každé ze sledovaných stran se vyskytuje alespoň jedna vdova. Přetahovány jsou 

všechny články. 

Layout titulních stran deníku Právo se příliš nemění (viz Příloha č. 5). Hlavní 

fotografie je umístěna většinou v pravé střední části strany. Uspořádání titulní strany 

z 13. 1. je téměř shodné s titulní stranou z 21. 3. 

Počet fotografií se na sledovaných titulních stranách pohyboval od čtyř do pěti. 

Barevné titulky jsou většinou dva nebo tři a negativní titulky se na titulní straně vyskytnou 

Obr. 18: Právo 13. 1. Obr. 19: Právo 21. 2. Obr. 20: Právo 21. 3. 
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v průměru tři. Počet použitých barev se pohybuje od tří do sedmi (sedm v případě titulní 

strany z 12. 2., kde byl počet barev ovlivněn převážně inzercí). 

Na základě deskripce titulních stran tedy můžeme říci, že v případě deníku Právo je 

dodržována jednotná grafická úprava. Ta působí střízlivým dojmem, kromě úpravy 

hlavičky, kde je využito četných obrazových prvků nebo negativních a barevných titulků. 

Ve srovnání s Lidovými novinami nebo Hospodářskými novinami však nepůsobí příliš 

propracovaně a úroveň její profesionality snižuje i častý výskyt vdov.  

 

 

 

11. Shrnutí výsledků praktické části 
Pokud vycházíme z obecného rozdělení na bulvární a seriózní tisk tak, jak jej 

popisujeme v kapitole 4, můžeme na základě deskripce sledovaného vzorku vysledovat 

specifika v grafické úpravě titulní strany bulvárního a seriózního českého deníku. 

V bulvárních denících Aha! a Blesk se vyskytují následující společné rysy. Oba 

bulvární deníky spoléhají na obrazové prvky16 a výrazné teplé barvy, jelikož tyto prostředky 

více působí na lidské vnímání v krátkém čase, po který si čtenář titulní stranu prohlíží. 

Především titulní strany Aha! se vyznačují častým užitím žlutého odstínu barvy. Logotyp 

obou novin má na každé ze sledovaných stran rozdílné umístění. Velikost dominantního 

titulku se v bulvárních listech pohybuje od 35 do 50 mm. Druhý největší titulek titulní strany 

Blesku i Aha! má v průměru velikost 15 mm. V obou denících převažuje užití bezserifového 

typu písma, nejčastěji tučného řezu. Barevné a negativní titulky jsou hojně využívány. Na 

titulní straně Aha! jsou titulky často vysázeny z verzálek. Vyskytují se zde pouze upoutávky 

na obsah listu v podobě titulkových komplexů, vždy doplněných obrazovým sdělením. 

Stejná tendence se projevuje i na titulních stranách Blesku, nicméně zde se objevuje i kratší 

úsek základního textu. V úpravě titulních stran obou deníků nachází uplatnění obtažení 

písma linkou.  

U seriózního denního tisku zastoupeného tituly Hospodářské noviny (dále jen HN), 

Lidové noviny (dále jen LN), Mladá fronta Dnes (dále jen MFD) a Právo můžeme 

v grafické úpravě titulní strany vysledovat následující společné znaky. Všechny čtyři tituly 

dodržují určitý styl a řád v grafické úpravě hlavičky. Umístění logotypu se na žádné ze 

sledovaných stran nemění, což, jak jsme již uvedli, může přispívat k serióznosti periodika. 
                                                 

16 V obou denících se na titulní straně vyskytovalo průměrně devět fotografií a dvě ostatní obrazová sdělení. 
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V grafické úpravě titulních stran HN a LN převládají studené barvy, konkrétně odstíny 

modré, jejíž větší plochy se uplatňují v hlavičce a v případě HN v logotypu. Na titulní 

straně MFD také najdeme odstíny studené modré barvy, převládají však barvy teplé, a to 

odstíny červené, růžové a fialové. Právo taktéž využívá teplých barev (červené a žluté), 

ovšem z hlediska plochy převažuje barva modrá. Na titulní straně seriózních deníků se 

vždy vyskytuje jedna dominantní obdélníková fotografie, zpravidla v oblasti středu až 

dolní poloviny strany. Obrazová sdělení se na titulní straně sledovaných seriózních novin 

vyskytují, ale ne v takové míře jako v bulváru17. Největší velikost dominantních titulků 

využívá MFD (17-20 mm), po ní následují LN s velikostí 16-20 mm, HN s 15-20mm 

velikostí a nejmenší velikost se uplatňuje u deníku Právo (10-13 mm). Velikost druhého 

největšího titulku je u všech deníků proměnlivá od 6 do 9 mm. Na titulních stranách všech 

čtyř novin převažuje užití serifového typu písma, který je použit pro základní text i titulky. 

Na sledovaných stranách se barevné ani negativní hlavní titulky k článkům neuplatňují. 

I když se na titulních stranách seriózních novin uplatňují upoutávky v podobě titulkových 

komplexů, ne vždy jsou doplněny obrazovým sdělením a ve všech sledovaných seriózních 

denících přesto převažuje základní text. 

Určité specifické prvky, které nacházejí časté uplatnění v grafické úpravě titulních 

stran bulvárních deníků, se mohou vyskytovat i na titulních stranách novin seriózních. 

V případě sledovaného vzorku jsou tyto prostředky často využívány v hlavičce, jelikož 

právě ta je důležitým prvkem při stánkovém prodeji. Jedná se především o používání 

ořezaných fotografií a ostatních obrazových sdělení18, barevných a negativních titulkových 

komplexů a titulků vysázených z verzálek. Upoutávky na obsah listu jsou častěji 

doplňovány obrazovým sdělením na titulních stranách MFD než u ostatních sledovaných 

seriózních periodik. Na všech zkoumaných titulních stranách MFD se také vyskytuje jeden 

titulek k článku vysázený tučným bezpatkovým písmem, nabízí se však otázka, zda se 

jedná o techniku převzatou z bulvárních novin nebo o prostředek k naznačení textové 

hierarchie. Můžeme tedy říci, že ke stírání rozdílů mezi grafickou podobou bulvární 

a seriózní titulní strany dochází, ne však do takové míry, abychom od sebe jednotlivé 

bulvární a seriózní tituly nedokázali podle titulní strany na první pohled odlišit.  

V grafické úpravě titulních stran seriózních titulů nenalezneme ani tak výrazné rozdíly 

s ohledem na četnost užití bulvárních prostředků, jako spíše v odlišnostech týkajících se její 
                                                 

17 Průměrně se na titulních stranách čtyř sledovaných seriózních deníků vyskytovaly čtyři fotografie a jedno 
jiné obrazové sdělení. 
18 V Právu jsou tyto prvky umístěny tak, aby z části překrývaly logotyp (stejná technika se uplatňuje u Blesku 
i Aha!), v HN a LN jsou umístěny v pozadí logotypu a v případě MFD do oblasti logotypu nezasahují.  
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atraktivnosti, propracovanosti, přehlednosti nebo srozumitelnosti. Chceme-li však na základě 

deskripce grafické podoby sledovaných titulních stran zařadit jednotlivé deníky do škály 

bulvární – seriózní, vypadala by taková škála následovně. Jako nejbulvárnější deník určíme 

Aha!, jehož grafická úprava nejvíce odpovídá podobě bulváru popsaného v teoretické části 

práce. Následoval by deník Blesk. Vzhledem k použití barev, počtu obrazových sdělení 

a velikosti dominantních titulků dále zařadíme Mladou Frontu Dnes. Po MFD bychom na 

škálu zařadili Právo, které je sice co do počtu obrazových sdělení na stejné úrovni jako HN 

a LN, a jehož dominantní titulky se vyznačují nejmenší velikostí, vyjdeme-li však 

z charakteristik Sparkse a Tullocha (2000), deník Právo ze všech sledovaných deníků 

nejméně pracuje s navigačními prvky a strukturováním strany pomocí nástrojů grafické 

úpravy. K představě seriózní grafické úpravy titulní strany se nejvíce blíží Hospodářské 

noviny a Lidové noviny. Oba deníky pracují jen s dvěma odstíny barev i s přibližně stejným 

počtem obrazových sdělení. Velikost dominantních titulků se pohybuje v téměř stejném 

rozmezí. Oba uváženě pracují s barevným vyznačováním textu i s negativním písmem. Na 

základě našeho pozorování je tedy obtížné mezi těmito dvěma tituly určit ten serióznější. 

Vzhledem k užití studených odstínů barev, zarovnání titulků a k výskytu černobílých 

fotografií se přikláníme k zařazení Lidových novin jako zástupce nejserióznější grafické 

úpravy sledovaných titulních stran. 

 

 

 

 

 
 

 

Vzhledem k tomu, že všechny sledované seriózní noviny přikládají na titulní straně 

význam vizuální prezentaci, můžeme je zařadit do kategorie semi-seriózního tisku podle 

Sparksovy (2000) typologie nastíněné v kapitole 3.1. Pro zařazení českých bulvárních 

deníků do Sparksových kategorií bulvárního tisku novinového stánku nebo bulvárního 

tisku supermarketu by bylo třeba provést obsahovou analýzu, jelikož Sparks u těchto 

kategorií nepřikládá význam grafické úpravě.   

Obr. 21: Škála od bulvárních po nejserióznější noviny z hlediska grafické úpravy titulní strany 
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ZÁVĚR 

Tato práce přináší optikou grafické úpravy náhled na aktuální problematiku 

bulvárního vs. seriózního tisku a přechodových bulvarizačních prvků, které se v současné 

době objevují v médiích. Zaměřili jsme se na úpravu titulní strany, jelikož právě ta je tváří 

novin a jako první komunikuje se čtenáři.  

Cílem práce bylo popsat a stanovit specifika grafické úpravy titulních stran 

vybraných českých bulvárních a seriózních deníků. Na základě sledování společných 

znaků a rozdílů ve vzorku osmnácti titulních stran šesti deníků se nám podařilo stanovit 

některé charakteristické rysy grafické úpravy titulní strany bulvárních a seriózních 

tištěných médií. Identifikovali jsme specifika týkající se počtu obrazových sdělení, použití 

barev, umístění logotypu, velikosti titulků, typu používaného písma, barevných 

a negativních titulků a poměru základního textu k upoutávkám v podobě titulkových 

komplexů. Zároveň se však potvrdilo, že určité bulvární tendence se objevují i v grafické 

úpravě seriózního tisku. Na titulních stranách seriózních deníků jsme zaznamenali některé 

prvky charakteristické pro bulvár jako užívání ořezaných obrazových sdělení, uplatňování 

výrazných teplých barev a jejich četnost nebo výskyt barevných a negativních titulků. 

Přítomnost těchto prvků však u sledovaného vzorku nebyla natolik markantní, aby vedla 

k tvrzení, že rozdíly mezi grafickou úpravou titulní strany bulvárního a seriózního denního 

tisku se stírají natolik, aby nebylo možné tyto dva typy médií na první pohled rozlišit.  

Na základě toho, do jaké míry noviny naplňují definici seriózní nebo bulvární 

grafické úpravy nastíněnou v teoretické části a jakou měrou se v seriózních novinách 

uplatňují prvky určené jako specifika bulváru, jsme nastínili škálu bulvární – seriózní 

grafické úpravy titulních stran, tak jak o ní hovoří Jirák (2007). K propojení českých 

tištěných deníků s teoretickou typologií novin podle Sparkse (2000) by bylo třeba zkoumat 

i další aspekty jako zpravodajské hodnoty, dodržování profesních norem, tematickou 

agendu apod. Z hlediska grafické podoby sledovaných titulních stran se pro seriózní 

deníky však můžeme přiklonit k označení semi-seriózní tisk, což je v souladu 

i s Volkovým (2009) pojetím. Pro české deníky Aha! a Blesk si vystačíme s jednoduchým 

a výstižným pojmenováním – bulvár.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Tónový rozsah barevného prostoru CMYK vs. RGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Zákony percepční organizace 

 

Pregnantnost (přesnost). Neúplně, nedokončené, nedokonalé tvary máme tendenci 

vnímat jako dokonalé tvary (tzv. tendence k dobrému tvaru). Z tohoto nejdůležitějšího 

zákona jsou odvozeny zákony další, např. zákon uzavřenosti, blízkosti atd. 

Obr. 4: Zákon pregnance 

Obr. 3: Gamut 
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Podobnost. Tvar je složen z prvků majících blízké vlastnosti jako např. barva, velikost, 

povrch apod. 

Obr. 5: Zákon podobnosti 

 

Blízkost. Obr. 6 níže je příkladem organizace vjemu, jež vzniká pod vlivem faktoru 

blízkosti. Skupiny teček jsou v jednom případě vnímány jako vertikální sloupce a ve 

druhém jako horizontální řady. 

Obr. 6: Horizontální a vertikální řady podle zákona blízkosti (zpracováno podle Štikar 1991: 42) 

 

Uzavřenost. Existuje tendence vnímat předměty jako úplné, uzavřené, i když ve 

skutečnosti nejsou. Tento faktor působí obzvlášť, pokud jsou obrysy navíc symetrické. 

Obr. 7: Zákon uzavřenosti 

 

Dobrá linie. Jedná se o tendenci organizovat podněty do souvislých linií. Tento faktor 

určuje vnímání protínajících se dvou nebo více obrysů. V obrázku Obr. 8 níže například 

vidíme dvě protínající úsečky ab a cd, nikoli například ad a cb. 
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Obr. 8: Zákon kontinuity/dobré linie 

 

Společný osud. Jako figuru vnímáme ty podněty, které se současně pohybují jedním 

směrem. 

Obr. 9: Zákon společného osudu 

 

 

 

Kontrast. Jako tvar vydělujeme ty podněty, které se od ostatních zásadně liší.  

 

Obr. 10: Zákon kontrastu 
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Příloha č. 3: Klasifikace písma podle Jana Solpery 

 

1. Dynamická antikva 

Zahrnuje renesanční antikvy vytvořené od 2. pol. 15. století a jejich novodobé modifikace. 

Používá se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu, ale jsou použitelné 

i univerzálně. Patří sem například písma jako Garamond, Palatino, Times Roman nebo 

Centaur. 

2. Přechodová antikva 

Zahrnuje barokní antikvy z 18. století a jejich novodobé modifikace. Tato písma tvoří 

přechod od dynamických (psaných) forem ke statickým (konstruovaným) antikvám. 

Používají se jako univerzální knižní písma. Řadíme sem písma jako New Baskerville, 

Bodoni nebo Bookman. 

3. Statická antikva 

Zahrnuje tisková písma vytvořená v období klasicismu a jejich novodobé modifikace. 

Používá se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu nebo i jako písmo titulkové. 

Do této skupiny můžeme zařadit například Bodoni, ITC Fenice nebo Monotype Modern. 

4. Lineární písmo serifové 

Zahrnuje písma vycházející z egyptienek (písmo s obdélníkovými serify) 19. století a jejich 

novodobé modifikace. Tato písma jsou charakteristická nevýrazným stínováním, svislou 

osou oblých tahů, výraznými serify a převládající neměnnou proporcí. Uplatňují se v sazbě 

novin, časopisů i knih. Patří sem například písma Rockwell, Latin, Serifa nebo Courier. 

5. Lineární bezserifové statické písmo 

Zahrnuje grotesky 19. století a jejich novodobé modifikace. Jejich východiskem je statické 

schéma klasicistické antikvy. Jejich osa stínování je málo výrazná, vždy svislá. Užívají se 

především v sazbě nadpisů, orientačních nápisů a v reklamě. Zařazujeme sem fonty jako 

Helvetica, Univers nebo Franklin Gothic. 

6. Lineární bezserifové geometricky konstruované písmo 

Vychází z konstruktivismu začátku 20. století. Společným rysem je snaha o maximální 

odklon od tradice, vyjádřená monolineární kresbou. Uplatňují se v akcidenční sazbě, 

v tvorbě reklamních dokumentů nebo tvorbě firemních značek. Řadíme se písma jako 

Futura, Bauhaus nebo Avant Garde Gothic. 
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7. Lineární bezserifové dynamické písmo 

Navazuje na dynamické tvarové schéma. Společným znakem je opačná snaha, než 

u konstruovaných, a to vytvořit bezserifová písma s maximální vazbou na tradici. Používají 

se při tvorbě akcidencí ale i knih. Patří sem například Frutiger, Gill Sans či Syntax. 

8. Lineární antikva 

Jedná se o bezserifová písma charakterizována sloučením kresebných a tvarových prvků 

antikvových a bezserifových. Jejich charakteristickými prvky jsou serify plynule 

přecházející v kresbu znaku a nejednotná šířková proporce. Užívají se při sazbě novin, 

časopisů, knih i akcidenčních tiskovin. Do této skupiny můžeme zařadit například 

Coopperplate Gothic, Optima nebo Friz Quadrata. 

9. Kaligrafická písma 

Vycházejí z kaligrafických skriptů s výraznými rozdíly v tloušťce tahů písmen. Používají 

se v akcidenčních tiskovinách pro vyjádření určité dobové atmosféry. Řadíme sem 

například Brush Script, Zapf Chancery nebo Zurich Calligraphic. 

10. Volně psaná písma 

Vycházejí ze současných rukopisných skriptů. U většiny těchto písem jsou jen nepatrné 

rozdíly v tloušťce tahů. Uplatňují se v reklamní a akcidenční sazbě, při sazbě titulků 

a jmen. Patří sem například Brody, Mistral nebo Freestyle Script. 

11. Lomená písma 

Do této skupiny jsou zahrnuta písma, která se vyvíjela od období gotiky do 19. století. 

Vznikají však i v současnosti, ale některé mohou být až na hranici čitelnosti, tudíž se 

většinou používají k dekorativním účelům. Můžeme sem zařadit fonty jako Viner Hand, 

Goudy Text nebo Chaucer. 

(Blažej 1990: 19-54, Kočička a Blažek 2004: 251-256, Hladký a Barták 1981: 58-59)  

Přehlednou a obrazově názornou tabulku klasifikace písma vytvořil doc. Jiří Eliška: 



- 72 - 
 

 

 

 

 

 



- 73 - 
 

Příloha č. 4: Vybrané příklady umístění logotypu novin 

 

Umístění logotypu v barevné liště mu významně přidává na dominanci, která je 

využita k prezentaci značky (viz. Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

V kombinaci s ořezanou grafikou působí logotyp živěji. Čtenáři jsou nuceni oddělit značku 

od obrazů a v tomto procesu si podvědomě propojují vztahy s názvem titulu a jeho 

obsahem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah umístěný nad logotypem může okamžitě přilákat čtenářovu pozornost a značka titulu je 

hned následující element strany, což umožňuje čtenářům propojit si obsah s daným titulem. 

Tohoto umístění bývá hojně využíváno v bulvárních listech (viz. Obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Logotyp v barevné liště 

Obr. 12: Kombinace logotypu s ořezanou grafikou 

Obr. 13: Logotyp pod upoutávkou na obsah listu 
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Množství prvků v těsné blízkosti logotypu se může zdát jako dobrý způsob k udržení 

čtenářovi pozornosti, ale často toto umístění vede spíše k nepřehlednosti a působí 

neuspořádaně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální či vertikální linie nad a pod logotypem se jeví jako příhodný způsob 

strukturování hlavičky titulní strany. Jednotlivé elementy jsou jasně odděleny a grafická 

úprava působí přehledně. 

 

 

 

 

 

 

 

V umístění logotypu taktéž hrají roli prázdná místa, neboli světlost, s kterou je však nutno 

zacházet opatrně. Je rozdíl mezi světlostí a prázdnotou. Optimální použití světlých ploch 

v blízkosti logotypu umožní jeho zdůraznění a „vystoupení“ ze sazby. Čistý vzhled 

hlavičky volí především noviny, které staví na své dlouholeté tradici a serióznosti. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Množství elementů v blízkosti novinového logotypu 

Obr. 15: Použití linií k strukturování logotypu 

Obr. 16: Využití světla v logotypu 
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Tradičně bývá logotyp novin horizontální. Stále více však noviny experimentují i s jeho 

vertikálním pojetím (viz Obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(French ©2010) 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Layout sledovaných titulních stran českých deníků a jeho variabilita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Příklad vertikálního pojetí logotypu novin 

Obr. 18: Deník Aha! 
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Obr. 19: Deník Blesk 

Obr. 20: Deník Hospodářské noviny 
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Obr. 23: Deník Mladá fronta Dnes 

Obr. 22: Deník Lidové noviny 
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Obr. 25: Deník Právo 



- 79 - 
 

Příloha č. 6: Titulní strany deníku Aha! 

 

 
Obr. 26: Titulní strana deníku Aha! z 13. 1. 
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Obr. 27: Titulní strana deníku Aha! z 12. 2. 
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Obr. 28: Titulní strana deníku Aha! z 21. 3. 
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Příloha č. 7: Titulní strany deníku Blesk 

 

 
Obr. 29: Titulní strana deníku Blesk z 13. 1. 
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Obr. 30: Titulní strana deníku Blesk z 12. 2. 
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Obr. 31: Titulní strana deníku Blesk z 21. 3. 
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Příloha č. 8: Titulní strany deníku Hospodářské noviny 

 
Obr. 32: Titulní strana deníku Hospodářské noviny z 13. 1. 
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Obr. 33: Titulní strana deníku Hospodářské noviny z 12. 2. 
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Obr. 34: Titulní strana deníku Hospodářské noviny z 21. 3. 
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Příloha č. 9: Titulní strany deníku Lidové noviny 

 
Obr. 35: Titulní strana deníku Lidové noviny z 13. 1 
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Obr. 36: Titulní strana deníku Lidové noviny z 12. 2. 
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Obr. 37: Titulní strana deníku Lidové noviny z 21. 3. 
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Příloha č. 10: Titulní strany deníku Mladá fronta Dnes 

 
Obr. 38: Titulní strana deníku Mladá fronta Dnes z 13. 1. 
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Obr. 39: Titulní strana deníku Mladá fronta Dnes z 12. 2. 
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Obr. 40: Titulní strana deníku Mladá fronta Dnes z 21. 3. 
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Příloha č. 11: Titulní strany deníku Právo 

 

 
Obr. 41: Titulní strana deníku Právo z 13. 1. 
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Obr. 42: Titulní strana deníku Právo z 12. 2. 

 

 



- 96 - 
 

 
Obr. 43: Titulní strana deníku Právo z 21. 3. 
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