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ABSTRAKT

Cilem této diplomové prace je vytvoreni interaktivni knihy reportažniho charakteru pro 

Apple iPad. Obsah knihy tvori videonahravky rozhovoru s hudebnimi interprety, zaznamy 

jejich  vystoupeni  a  audionahravky  rozhovoru  s  fanousky,  vse  doplněné  o  reportažni 

autorské  texty.  Prvni  (teoreticka)  cast  se  zabyva  historii  hudebni  publicistiky a  prinasi 

rozbor aktualniho děni na poli elektronického publikovani. Poukazuje na rozdily pristupu 

tistěnych a digitalnich publikaci a dotyka se praktickych otazek jejich navrhovani.

Druha (prakticka)  cast  diplomové prace  shrnuje  reportaž  v  hudebnim klubu a  detailně 

rozebira vytvarné i technické zpracovani publikace.  Zavěr diplomové prace tvori nastin 

ekonomickych aspektu a finalni rekapitulace celého reseni.

Klicova  slova:  elektronické  publikovani,  graficky  design,  interaktivni  kniha,  e-book, 

mobilni aplikace, reportaž, hudebni publicistika, multimédia, vizualni komunikace.

ABSTRACT

The aim of this master's thesis is to create an interactive journalistic book for Apple iPad. 

The content of the book consists of video interviews with musicians, recordings of their 

live  performance  and  audio  recordings  of  interviews  with  fans,  accompanied  by  the 

journalistic  author's  texts.  The  first  (theoretical)  part  deals  with  the  history  of  music 

journalism and provides an analysis of current events in the field of electronic publishing. 

It highlights the differences in approaches to print and digital publications and it focuses on  

practical issues of its designing.

The second (practical) part of the thesis summarizes report outputs in the music club and 

analyzes an artistic and technical processing of the publication. The final section outlines 

the economic aspects and summarizes the solution.

Keywords:  electronic  publishing,  graphic  design,  interactive  book,  e-book,  mobile 

application, report, music journalism, multimedia, visual communication.
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ÚVOD

Uplynula dvě desetileti proměnila mnohé aspekty lidského života. Vytvoreni „digitalniho 

světa“ změnilo zpusob uvažovani a jednani, zrusilo prostor i cas. Moderni, „siti propojena“ 

civilizace je stale vice zahlcovana množstvim informaci, které se na ni vali ze vsech stran 

jako lavina. Čteni se z velké casti presouva z potistěného papiru na obrazovky pocitacu, 

smartphonu, tabletu a elektronickych ctecek.

Neni tomu jinak ani v pripadě hudebni publicistiky, ktera musi zajistit, aby se informace 

k ctenari dostala co nejrychleji. Bohužel tento požadavek ma v poslednich několika letech 

za  nasledek  celkovy  pokles  úrovně  hudebni  publicistiky,  predevsim  pak  v  pripadě 

publicistickych tiskovin. Na internetu sice najdeme nepreberné množstvi ruznych hudebně-

publicistickych portalu, jejichž obsah je vsak složen z kusych informaci: report z jednoho 

koncertu,  recenze  na  jedno  album,  rozhovor  s  jednou  kapelou.  Chybi  komplexni 

a dlouhodobějsi pohled.

Tato  diplomova prace se za pomoci nového média, tabletu Apple iPad, snaži vnést nové 

světlo do digitalniho světa hudebni publicistiky a reagovat tak požadavky, které s sebou 

soucasné  elektronické  publikovani  prinasi.  Svym charakterem se  vraci  k  pristupu,  kdy 

k  napsani  reportaže  nestacil  jeden  nicnerikajici  rozhovor  pres  mail  nebo  telefon,  ale 

reportér musel proniknout do prostredi a života jednotlivych interpretu, stravit s nimi cas 

a pozorovat jejich chovani. Nasledně je tento princip postaven do úmyslného kontrastu se 

soudobou technologii a požadavkem na rychly pristup k informacim.

Vystupem praktické casti je interaktivni kniha hudebně-publicistického charakteru, ktera 

vynika  pravě  v  uplatněni  dlouhodobějsiho  pruzkumu  na  konkrétnim  mistě.  Poskytuje 

ctenari pohled na to, co vsechno se muže za měsic odehrat v jednom hudebnim klubu a tim 

znasobuje  jeho  zažitek,  ktery  je  ve  větsině  pripadu  jednorazovy.  Dopomaha  k  tomu 

multimedialni  obsah:  množstvi  videi,  interaktivnich fotogalerii  a zvukovych stop,  které 

celou reportaž obohacuji a prinasi ctenari ucelenějsi informaci. Tyto podklady jsem sbirala 

po dobu jednoho měsice na pudě hudebniho klubu Melodka v Brně.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 ÚVOD DO HUDEBNÍ PUBLICISTIKY

Hudebni publicistika — rozdilně by ji vnimaly generace pred 30 lety, rozdilně ji vnimame 

dnes. Zatimco drive se staly fronty na nové cislo casopisu Melodie a Rolling Stone měl 

cenu zlata, dnes z pohodli domova brouzdame na strankach některého webzinu a pritom 

nam z  Groovesharku  hraje  nas  vlastni  mix  oblibenych  pisnicek.  Jit  si  koupit  hudebni 

casopis?  Najdu  v  něm snad  něco,  co  neni  na  internetu?  Svět  hudebni  publicistiky  se 

změnil, což nejbolestivěji pociťuji zejména hudebni žurnalisté.

Až do 80. let bylo psani o hudbě stejně duležité jako chodit na koncerty a kupovat si desky. 

Hudebni casopisy oteviraly nové obzory, seznamovaly ctenare se životem a myslenkami 

jeho oblibené hvězdy a predevsim zarazovaly informace o hudbě do celkového kontextu. 

Čtenar  a  posluchac  byl  diky  hudebnim magazinum soucasti  hudebni  scény  a  urcitého 

životniho stylu.  Publicista  se  stal  duležitou  postavou ve zprostredkovani  informace,  ve 

vytvareni  nazoru  a  postoju,  se  kterymi  se  lidé  ztotožňovali.  Hudba  dokreslovala 

momentalni spolecenské děni a miněni.

S postupem casu vsak samotné cteni o hudbě prestava stacit, v roce 1981 prichazi MTV, 

prvni hudebni televize na světě.  Tato, ale i dalsi, které ji nasledovaly, zpusobily prudké 

změny na hudebni scéně. Zažitek z hudby se diky barevnym videoklipum stal intimnějsim, 

prenos rozhovoru s interpretem zase zapricinil to, že pro vyjadreni novinarova vlastniho 

nazoru a smysleni najednou nezustal prostor. Velky sram zaznamenaly hudebni magaziny 

také s prichodem hudebniho bulvaru (napr. britsky bulvarni casopis Smash Hits). Titulni 

strany najednou zacaly plnit trapné ci skandalni momenty ze života hvězd, duležitějsi než 

jejich hudba bylo casto to, co ma zpěvak na sobě a s kym se styka.  Samotna muzika se 

stala pouhou kulisou.  Mnohé hudebni  casopisy proto zareagovaly tak,  že rozsirily  svuj 

zaběr o kapitoly životniho stylu a módy. Ty se prirozeně obměňovaly tak casto, jako se 

měnily  preference  mladych  lidi.  Jiné  magaziny  se  zase  snažily  vyprofilovat  pro  jeden 

specificky žanr (napr. britsky Kerrang!, casopis o heavy metalu).

V 90. letech se navic rozmaha dalsi fenomén. A sice ten, že o hudbě zacinaji informovat 

i periodika,  ktera  nemaji  s  hudbou  nic  spolecného  — ať  už  jde  o  seriózni  deniky  ci 

spolecenské casopisy. Ty v ramci svého každého vydani vymezuji jednu rubriku na téma 

„hudba“  mnohdy  doplněnou  osamocenym  rozhovorem  ci  pozvankou  na  koncert. 

Specializované hudebni magaziny vsak vychazeji dal, dokonce vznikaji nové; nutno ale 

dodat, že jejich ctenaru a potažmo nakladu žalostně ubyva.
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Ohromnym dilem k  tomu prispěl  prunik  hudebni  publicistiky  na  internet.  Objevuji  se 

hudebně-publicistické  webové stranky,  vznika znacné množstvi  blogu,  hudba se zacina 

zabydlovat a sirit na internetu. S pribyvajicim poctem online domacnosti se poptavka po 

tistěnych magazinech napadně snižuje. V letech 2009—2010 zaznamenal cesky hudebně-

publicisticky trh několikanasobnou ztratu, když v této době pravě vlivem internetového 

rozmachu a momentalni hospodarské krize zaniklo několik ceskych hudebnich periodik 

(napr. Bbarak ci Filter).

Dnesni doba fandi  rychlosti.  Objevi-li  se na trhu nova deska,  okamžitě  je  na internetu 

recenze.  Potrebuje-li  některy  casopis  rozhovor  s  hudebnim umělcem,  postaci  interview 

pres telefon ci e-mail. Sami muzikanti si zakladaji profily na socialnich sitich (Bandzone, 

Facebook) a komunikuji s fanouskem primo. Hudebni publicista jakožto zprostredkovatel 

informace v tomto pripadě ztraci své misto.

I presto v České republice několik hudebnich casopisu stale vychazi, ty se vsak vydavaji  

v  omezenych  nakladech.  Vsechny  zaroveň  funguji  jako  online  magaziny  na  internetu 

a některé jsou k dostani rovněž v elektronickych formatech.

1.1 Historie české tištěné hudební publicistiky

Prvni projevy ceské hudebni publicistiky se daji zaradit do obdobi konce prvni republiky, 

specializované  magaziny  se  pak  objevuji  s  nastupem  jazzu  po  druhé  světové  valce. 

Nejplodnějsi obdobi pro hudebni periodika nastava s prichodem 60. let. V roce 1963 je 

založen hudebni casopis Melodie1, ktery si po dlouhou dobu udržel vedouci postaveni na 

poli ceské hudebni publicistiky.

1.1.1 Časopis Melodie

Zakladatelem a prvnim séfredaktorem měsicniku Melodie se stava Milan Kuna, ktery se 

snaži casopis směrovat spise do osvětové polohy. Změna se dostavuje v roce 1964, kdy 

vedeni  prebira  Lubomir  Doružka.  Pravě  jeho  zasluhou  se  Melodie  stava  oblibenym 

casopisem  moderni  popularni  hudby  a  také  vyznamnou  kritickou  platformou.  Mezi 

pravidelné prispěvatele patri predevsim mladi redaktori jako je zpěvak Pavel Bobek, Jiri 

Černy a později Jaromir Tuma.

Melodie informuje o změnach proudu ve světové hudbě, kdy se z rock'n'rollu stava rock, 

objevuje  se  underground  a  hraje  se  psychadelicka  hudba.  Avsak  kvalita  sdělovanych 

1 Časopis Melodie je jednim ze dvou periodik, které vznikly rozdělenim puvodniho magazinu Hudba pro 
radost. Druhy nesl nazev Tanecni listy.
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informaci  je  negativně  ovlivněna  dlouhymi  vyrobnimi  lhutami  casopisu,  sděleni  se 

k ctenari dostava se zpožděnim, největsi problém je v pripadě recenzi novych alb. Tento 

problém se snaži redakce vyresit v roce 1969 vydanim dodatku casopisu, ctrnactideniku 

s nazvem Aktuality Melodie2 (tzv. „Ácko“), ktery ma za úkol reflektovat soucasné hudebni 

děni flexibilnějsim zpusobem. Ácko se těsi velké oblibě také proto, že je koncipovano po 

vzoru zahranicnich periodik3.

Obr. 1. Časopis Melodie (čísla z let 1969, 1973, 1984)

Obdobi  normalizace  znamena  změnu  i  pro  casopis  Melodie,  ktera  postupně  měni 

séfredaktory4 i obsah. Redaktori pisi pod pseudonymy, a prestože se snaži informovat jako 

drive,  povinnost referovat  o hudbě ze zpratelenych lidově demokratickych statu jim to 

znacně znesnadňuje.

V roce 1984 je séfredaktorem jmenovan Miroslav Kratochvil5,  pod jehož vlivem kvalita 

casopisu postupně upada, objevuji se clanky pretistěné ze sovětskych novin a casopis ztraci 

svou  tvar.  Větsina  puvodni  redakce  casopis  opousti  a  hleda  útocistě  v  nově  vzniklé 

Gramorevue.  Časopis,  jehož séfredaktorem je  Vojtěch  Lindaur,  se  těsi  velké popularitě 

a naklady dosahuji až k 50 tisicum vytisku. Gramorevue klade duraz na kritické zaměreni 

a objevuje  se  oblibeny  serial  „Kdopak  by  se  rocku  bal“,  jenž  je  predobrazem později 

vzniklého televizniho poradu Bigbit.

Od roku  1987 se  stav  Melodie  zacina  pomalu  zlepsovat,  bohužel  netrva dlouho  a  jak 

Melodie, tak Gramorevue v roce 1989 zanika. Namisto nich se pod kridly Lidovych novin 

rodi novy moderně pojaty tydenik s nazvem Rock & Pop, jenž nachazi inspiraci zejména 

v britskych hudebnich magazinech.

2 Aktuality Melodie vychazi v obdobi 1969—1970.
3 Jednim z úspěsnych momentu Ácka je mj. zverejněni inzeratu na imaginarni kapelu po vzoru americkych 

Monkees (1966—1969).
4 V roce 1971 vedouci redaktor Lubomir Doružka predava vedeni Stanislavu Titzlovi.
5 Miroslav Kratochvil pusobi jako séfredaktor Melodie v letech 1984—1988.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15

Obr. 2. Časopis Gramorevue. Svým formátem připomínal spíše noviny.

1.1.2 Časopis Rock & Pop

Prvni cislo casopisu Rock & Pop vychazi v roce 1990. Post séfredaktora zastava po dobu 

dvou let Jiri Černy, kterého vzapěti strida Vojtěch Lindaur. Na obalce casopisu se objevuji 

tvare  interpretu,  o  kterych  se  tou  dobou  nejvice  mluvilo  (napr.  Lou  Reed,  Orlik  aj.). 

Puvodni naklad Rock & Popu tvori 120 tisic kusu (Týdeník Rock & Pop musí mít náklad  

nejméně 120 tisíc, přesvědčovali jsme sami sebe. Zappa na titulu, můj bože. První čísla  

odebíral  prezident  i  ministr  financí,  fakt.  Šampaňské!  Málem jsme byli  zváni  k  debatě  

o budování kapitalismu v Čechách.6). Tento naklad se postupem casu pomalu propada pres 

70 tisic až k žalostnym 20 tisicum vytisku. Je to dano také tim, že se na ceské hudebni 

scéně devadesatych let objevilo mnoho novych žanru, což je  prirozeně pricinou vzniku 

dalsich casopisu. Konkurenci Rock & Popu byl mj. cernobily casopis Rock Report7, jehož 

naklad vsak odpovidal maximalně jednomu tisici vytisku.

Devadesátá  léta  u  nás  i  ve  světě  podrazila  nohy  hudební  žurnalistice  také  tím,  jak  

intenzivně začala o rocku a popu informovat ostatní média. Pomineme nyní už zmiňovaný  

bulvár, dnes představovaný různými Bravy či Show!, a připomeňme společenské časopisy  

či seriózní deníky. Každý z nich má pravidelné CD hlídky, rubriky věnující se hudbě. Proč  

pak číst recenzi v hudebním časopise, doporučí-li album mnohem rychleji MF Dnes anebo  

krátká anonce třeba v Reflexu či Xantypě?6

6 LINDAUR, Vojtěch: Neznamé slasti: priběhy rockovych revoluci 1972-2012, 2012; s. 357, 361
7 Rock Report se později zúžuje na pouhé Report a objima sirsi spektrum žanru.
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V roce 1996 se tydenik Rock & Pop preměňuje na měsicnik, s cimž prichazi i novy zpusob 

ve vyrobě obalky — ta je lakovana a cely casopis v pevné vazbě. Během několika měsicu 

se pocet prodanych vytisku zveda zpatky na hranici 50 tisic. Zvysujici se poptavce nahrava 

také vydavani tematickych cisel (napr. Bob Dylan). Redakce Rocku & Popu dba na to, aby 

cesky posluchac nezaostaval za světovym modelem a měl prehled o aktualnich trendech, 

což se ji dari predevsim diky pestrosti a souvislosti poskytovanych informaci. 

Obr. 3. Časopis Rock & Pop. První číslo (1990-05) a aktuální číslo (2013-04)

Nasleduje dalsi propad. Hudba se stava pouhou složkou zabavniho prumyslu a snižuje se 

pocet žurnalistu, kteri by o ni chtěli psat. Dramatického poklesu poctu ctenaru i vytisku 

casopisu Rock & Pop využiva konkurence a predevsim elektronicka média. Objevuji se 

hudebně-publicisticky laděné clanky na internetu. V roce 2003 strida Vojtěcha Lindaura na 

postu  séfredaktora  dramaturg  televizni  hitparady  Eso  Pavel  Skala.  Ten  ma  s  dalsim 

fungovanim casopisu velké plany:  „Jiná grafická podoba, větší  žánrový záběr,  servisní  

část (programy klubů atd.), větší pozornost vizuálním médiím (film, DVD), nové rubriky,  

pohled na vše okolo hudby a hudebního průmyslu, reportáže atd.“8

Bohužel  realita  tomu  moc  neodpovida  a  casopis  dokonce  nějakou  dobu  vychazi  pod 

krkolomnym nazvem „&musicQ“. Celkova kvalita se zlepsuje až s prichodem séfredaktora 

Tomase S. Polivky. Jeho zaměrem je navrat ke koncepci hudebniho periodika,  které se 

kromě hlavnich udalosti na rockové a popové scéně bude věnovat i žanrum mimo hlavni 

proud (world music, jazz, blues a dalsi).

Nasledujicich  několik let  znamena pro Rock & Pop změny v oblasti  redakce,  designu 

i obsahu. V soucasné době (2013) zastava post séfredaktora Ivan Ivanov.

8 Naraznik: 2003–01–12, Naraznik: Blog nejen o hudebni publicistice, 2003; dostupné z: 
http://naraznik.blogspot.cz/2003_01_12_naraznik_archive.html
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1.1.3 Časopis Filter

Častecnym konkurentem pro casopis Rock & Pop byl v letech 2005-2009 magazin Filter. 

Ten se snažil mapovat soucasnou hudebni scénu nejen z hlediska popu a rocku, ale také 

dalsich žanru jako je punk, ska, hip-hop nebo zrovna aktualně popularni new rave. Prinasel 

novinky z domova i  zahranici  a nabizel  množstvi  recenzi  a rozhovoru.  Jeho odlehceny 

a neformalni pristup vsak zapricinil to, že vyzněni magazinu bylo spise na pomezi bulvaru. 

Posledni cislo vyslo v prosinci 2009 a ctenari jej mohli volně stahnout také ve formě PDF 

na webovych strankach. Šéfredaktor Pierre Benes k zaniku casopisu uvedl: „Inzertní krize 

nás dohnala k tomuto kroku — pokud by měl Filter vycházet dál, museli bychom radikálně  

osekat  náklady,  což by se projevilo  na jeho kvalitě  a  Filter by nebyl  dle  našich přání  

a představ. A po vydávání něčeho takového jsme netoužili, na to jsou tu jiní.“9

Obr. 4. Časopis Filter

1.1.4 Specializované hudební časopisy

Predtim,  než se větsinova cast  vystupu hudebni  publicistiky presunula na internet,  měl 

cesky ctenar možnost zakoupit si některé z periodik orientovanych na konkrétni hudebni 

žanr. Byly to napriklad casopisy Bbarak, Xmag ci Folk&Country.

Bbarák (2001—2010)

Bbarak je nazev hudebniho dvouměsicniku zaměreného na hip-hopovou kulturu (graffiti, 

break dance, rap, DJing a hip-hopovy lifestyle), ktery založilo pět hip-hopovych nadsencu: 

Affro, Babs, Quip, K-Hill a Arrahada. Prvni cislo vyslo v cervnu 2001 a mělo 32 stran 

(během nasledujicich let se zvysuje až na 80 stran). Téhož roku redakce Bbaraku prisla 

9 Časopis Filter konci, stahněte si zdarma posledni cislo, Muzikus.cz, 2009; dostupné z: 
http://www.muzikus.cz/novinky/Casopis-Filter-konci-stahnete-si-zdarma-posledni-
cislo~18~prosinec~2009/
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s napadem  pridat  desku  vybraného  hip-hopového  interpreta  v  ramci  prilohy 

k zakoupenému casopisu10. Prvni vlastovkou v tomto směru byl rapper Orion nasledovany 

aktualnimi deskami hip-hopovych hvězd jako jsou Indy & Wich, PSH, DeFuckTo, Nase 

Věc a dalsi.  V roce 2010 byl casopis  vlivem hospodarské krize nucen ukoncit  vyrobu. 

V soucasnosti Bbarak funguje pouze jako online magazin (http://www.bbarak.cz)11.

Obr. 5. Časopisy Bbarák a XMAG

XMAG (1996—2009)

V letech 1996 až 1998 měla na celosvětové hudebni scéně vyznamné slovo tanecni hudba. 

Hudebni casopis XMAG12 vznikl pravě jako reakce na fakt, že na ceském trhu neexistuje 

médium, které by o dance music informovalo a pomahalo ji v prosazeni. V roce 2009 vsak 

casopis  zanika  ze  stejného duvodu jako Bbarak  a  13  let  své  existence  uzavira  knihou 

XMAG 100. Redakce  XMAGu se k ukonceni svého pusobeni  postavila  celem:  „Je to  

dlouho  a  ta  doba  napovídá,  že  dneska  je  všechno  jinak  než  v  roce  1996,  uprostřed  

celosvětovýho (a na začátku českýho) boomu dance music. A tak bychom neradi skončili  

jako  přestárlé  rock/pop  magazíny,  které  vycházejí  ze  setrvačnosti  a  pořád točí  témata  

a interprety  dokola.“13 V zavěru své cinnosti  predstavitelé  casopisu navic prohlasili,  že 

elektronicka  hudba  musi  byt  spjata  s  elektronickymi  médii,  a  proto  vsechen  material 

vydany za 13 let zdigitalizuji a zverejni na svych webovych strankach.

10 Samotny magazin stal 68 Kc, s CD prilohou 268 Kc, deska tedy vysla na 200 Kc.
11 Pruměrna navstěvnost je cca 5 000 unikatnich navstěvniku denně (stav k roku 2009).
12 XMAG vznikl z puvodniho casopisu o dance music Trip2House.
13 XMAG konci, zname duvod, Poslouchej.net, 2009; dostupné z: http://www.poslouchej.net/9139-XMAG-

konci-zname-duvod-.html

http://www.bbarak.cz/
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1.2 Průzkum dostupných hudebně-publicistických tiskovin

I  navzdory  úbytku  tistěnych  hudebnich  periodik  v  poslednich  letech  stale  na  ceskych 

stancich mužeme najit několik hudebně-publicistickych titulu. Hlavni slovo ma stale Rock 

& Pop, mezi dalsi patri napriklad Rock Magazine Spark, Full Moon, Harmonie a Muzikus. 

Rock Magazine Spark

V České republice  vychazi  Spark od roku 1991 a  svym zaměrenim se pohybuje  mezi 

rockem, metalem a punkem. Prostrednictvim rozhovoru a reportaži informuje o aktualnim 

děni na ceské i zahranicni rockové scéně. Vyznamnou sekci magazinu jsou recenze novych 

alb,  cas od casu se objevi také soutěž pro kapely i fanousky. Post séfredaktora zastava 

Karel  Balcirak.  Spark  funguje  i  jako  internetovy  portal  (http://www.spark-

rockmagazine.cz).

Full Moon

Hudebni casopis FullMoon je na ceském trhu od roku 2010 a oproti konkurenci vynika 

tim, že klade velky duraz na grafické zpracovani.

Formu  dalo  Full  Moonu  od  jeho  počátků  grafické  studio  Carton  Clan.  Vize  byla  

jednoduchá  a  nezatěžkaná  nesmyslnými  požadavky  na  obrázky  spínacích  špendlíků  

u článků  o  punkových  kapelách,  bez  kompromisů,  a  proto  geniální.  Zpracování  

vyzdvihovalo  fotky  i  texty,  zároveň  fungovalo  jako  regulérní,  plnohodnotná  součást  

časopisu. O pozitivní feedback se postarala (...) taky nominace na Czech Grand Design.14

Obr. 6. Časopis Full Moon

14 Hudebni casopis jinak — vychazi designovy Full Moon, Freemusic.cz, 2011; dostupné z: 
http://www.freemusic.cz/clanky/18207-hudebni-casopis-jinak---vychazi-designovy-full-moon-15

http://www.spark-rockmagazine.cz/
http://www.spark-rockmagazine.cz/
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Sama redakce casopisu o sobě prohlasuje:  „Píšeme pro lidi, pro které muzika není jenom  

kulisa  do  auta,  pro lidi,  kteří  se  nebojí  nových jmen,  a  pro  lidi,  kteří  dlouho snídají,  

protože  průměrný  Full  Moon  má  128  stran  a  350  tisíc  znaků.  Nejsme  odkázáni  na  

agenturní  tiskové  zprávy  ani  PR,  denně  objevujeme  desítky  nových  kapel.  Rokenrol,  

country, elektronika, hiphop, jazz, metal, pop, folk — na tom nezáleží.“15

Magazin Full Moon vychazi jednou za dva měsice a je dostupny také v elektronickych 

formatech pro tablety a ctecky (vice v nasledujici kapitole). Oficialni webové stranky běži 

na  webové  adrese  http://www.fullmoonmagazine.cz.  Redakce  rovněž  provozuje 

každodenně aktualizovany hudebni online Full Moon Zine (http://www.fullmoonzine.cz).

Muzikus a Harmonie

Měsicnik Muzikus je urceny zejména muzikantum. Kromě recenzi, rozhovoru a reportaži 

obsahuje magazin také testy hudebnich nastroju, multiefektu a aparatur a tématicky bazar. 

Muzikus vlastni pražské nakladatelstvi Muzikus s.r.o.,  které pod svou hlavcikou vydava 

také magazin Harmonie zaměreny na klasickou a važnou hudbu. Obě periodika pravidelně 

vychazi v tistěné i elektronické formě (e-Muzikus, e-Harmonie) — http://www.muzikus.cz. 

Šéfredaktorem Muzikusu je v soucasnosti Vladimir Švanda.

O hudbě  dale  okrajově  informuji  i  vseobecně  spolecenské  casopisy  a  deniky  (Reflex, 

Čilichili,  Živel,  MF Dnes aj.) ci  magaziny pro teenagery (Bravo,  Cosmogirl  aj.).  Mezi 

znamé  ceské  hudebni  publicisty,  kteri  prispivaji  ci  prispivali  do  tistěnych  hudebnich 

magazinu,  patri  Vojtěch  Lindaur,  Jiri  Černy,  Pavel  Klusak,  Ondrej  Formanek,  Michal 

Nanoru, Jaromir Tuma, Josef Vlcek a dalsi.

Co  se  tyka  zahranicni  hudebni  scény,  vudci  postaveni  si  udržuje  predevsim americky 

hudebni casopis Rolling Stone vychazejici od roku 1967 v mnoha jazykovych mutacich po 

celém světě.  V letech 1999—2001 vychazelo toto periodikum i  v České  republice,  ale 

vzhledem  ke  zvysujicim  se  licencnim  poplatkum  a  vyraznému  zaměreni  casopisu  na 

americké  publicistické  kauzy  byla  jeho  distribuce  zastavena.  Mezi  dalsi  popularni 

americké  hudebni  casopisy  patri  Billboard,  Alternative  Press  Relix  ci  Guitar  Player 

(magazin urceny kytaristum). Ve Velké Britanii najdeme tématicky laděna periodika jako Q 

(rock, pop), Rock Sound (rock), Mix Mag (elektronicka hudba, dance), The Source (hip-

hop), Vibe (hip-hop, R&B) a dalsi. Na německém trhu dominuje Rock Hard (rock, metal), 

Spex (pop, rock), Juice (hip-hop), Sonic Seducer (metal) ci Orkus (gothic, electro).

15 Bali jste se zeptat?, Full Moon — hudebni magazin, 2013; dostupné z: 
http://www.fullmoonmagazine.cz/o-full-moonu/bali-jste-se-zeptat.aspx

http://www.muzikus.cz/
http://www.fullmoonmagazine.cz/
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2 DIGITÁLNÍ HUDEBNÍ PUBLICISTIKA

Digitalizace informacnich a komunikacnich technologii zapricinila mnohé zasadni změny 

nejen ve světě žurnalistiky. Pro tu vsak znamenala predevsim realistictějsi a komplexnějsi 

žurnalisticky vystup a navazani interakce s prijemcem.

Jako zdroj digitalni žurnalistiky mužeme oznacit také televizni16 ci radiové vysilani, které 

stoji na pomezi mezi zpravodajstvim a publicistikou. Pro tuto diplomovou praci je vsak 

relevantni predevsim hudebni žurnalistika v oblasti elektronického publikovani, zejména 

v prostredi internetu.

2.1 Internet

Nejvyznamnějsim prvkem technologického rozvoje, ktery byl v poslednich několika letech 

duvodem  evoluce  žurnalistiky,  je  nepochybně  internet.  Jeho  prichod  zapricinil  rozpad 

prostorovych i casovych bariér pri produkci a spotrebě zprav a znacně rozsiril publikum.

Internetová distribuce slova, ať už v podobě informačního portálu, blogu nebo elektronické  

knihy, boří veškeré myslitelné bariéry. Na internetu jakákoliv překážka vydání odpadá. (…) 

Svoboda publikovat je nová, krásná a opojná.17

Rychlost doruceni informace ctenari je duležitym standardem moderni žurnalistiky, jehož 

je internet skvělym prostrednikem. Americky analytik a manažer Jon Katz k tomu rekl: 

„Vše, co kdysi dělávaly noviny, dělá někdo jiný rychleji, atraktivněji a účinněji, a dělá to  

zajímavějším a méně spoutaným způsobem.“18 Plati to i  v pripadě hudebni publicistiky, 

ktera u nas v online formě existuje zhruba od poloviny devadesatych let.

Internetova publicistika ma oproti té tistěné několik nespornych vyhod:

1. Je aktuální. Tistěné hudebni magaziny v České republice nevychazeji castěji než jednou 

za měsic.  Je tedy jasné,  že co do cerstvosti  sdělovanych informaci  jsou na tom online 

zdroje vyrazně lépe pravě diky castějsi a pružnějsi aktualizaci19.

2. Je rozšířená o multimediální obsah. Samozrejmosti pro online publicistiku je použiti 

multimédii — běžně se tak setkavame s doplňujicim videem priloženym primo k clanku ci 

reportaži, rozsahlymi fotogaleriemi ci zvukovymi stopami. Vyhodou je použiti hypertextu, 

16 Mezi domaci zastupce televizni hudebni publicistiky patril až do prosince loňského roku porad Medúza 
České televize, v soucasnosti vsak ČT žadnym stalym hudebnim poradem nedisponuje. Samostatnym 
hudebnim kanalem je televize Ócko (promitani hudebnich videoklipu, rozhovory, hudebni novinky). Za 
nejvyznamnějsi hudebni televizi vubec je považovana americka MTV, v Evropě je dale oblibena německa 
Viva.

17 PECINA, Martin: Knihy a typografie, 2012; s. 55
18 KATZ, Jon: Tomorrow's World, The Guardian, 1995
19 Napr. hudebni server Pitchfork.com uverejnil dne 26. 4. 2013 celkem 25 novych prispěvku: 14 novinek 

ze světa hudby, 5 recenzi novych alb, 5 recenzi pisnicky a 1 medailonek.
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diky  němuž  mohou  byt  hudebně-publicistické  stranky  primo  provazany  s  oficialnim 

webem  inzerovaného  interpreta  ci  socialnimi  sitěmi  (Facebook,  YouTube,  Last.fm, 

Soundcloud  atd.).  Neni  také  žadnou  vyjimkou,  že  dnesni  kapela  ci  zpěvak  poskytne 

v ramci svych webovych stranek ci hudebnich serveru některou skladbu nebo celé album 

ke staženi zdarma20 (popr. streamovani).

3.  Je  interaktivní  a  dostupná  všem.  Čtenar  online  clanku  ma  možnost  obohatit  jej 

o vlastni nazor v ramci diskusniho fóra ci nahrani vlastnich fotografii (napr. z koncertu). 

Kdokoliv také muže založit svoji vlastni stranku ci blog a stat se publicistou.  „Kultura 

počítačového zpravodajství  povzbuzuje pocit  spřízněnosti,  vlastnictví  a spoluúčasti.  (...) 

Žádné jiné médium až dosud nikdy takovým způsobem nezapojilo jednotlivce do pohybu  

informací a názorů a nedalo jim takový vlastnický zájem na samém médiu.“21

4.  Má větší dosah. Diky neustale se zvysujicimu poctu pocitacu na clověka (v posledni 

době také dalsi zarizeni, jako je iPad, chytry mobilni telefon ci ctecka elektronickych knih) 

je pristup k cerstvym informacim na internetu snažsi. Samotna zprava se pak rychle siri, 

muže  byt  sdilena  na  socialni  siti,  preposlana,  citovana  ci  kopirovana.  Mnohé  servery 

uchovavaji sva data online i když prestanou byt aktualnimi, v takovém pripadě je možné se 

ke zpravě snadno vratit i v budoucnu prostrednictvim dané URL adresy.

Za hlavni nevyhodu internetové distribuce a potažmo internetové hudebni publicistiky se 

da považovat jeji neohranicenost. Informaci je mnoho, nejsou selektované a ctenar na sebe 

bere riziko, že mnohé z nich budou nepravdivé, zavadějici, povrchni ci neaktualni. Největsi  

vyhodou tistěnych zdroju je tak pravě schopnost selekce a komplexnosti.

2.1.1 České hudebně-publicistické servery

V  soucasné  době  najdeme  několik  typu  webovych  stranek  zaměrenych  na  hudebni 

publicistiku: od online verzi tistěnych hudebnich magazinu, pres nejruznějsi (casto žanrově 

orientované) hudebni zpravodaje až po hudebni blogy.

Online hudební zpravodaje tištěných magazínů

České hudebni  casopisy (Rock & Pop, Spark,  Full Moon atd.) podporuji  svou tistěnou 

publicistickou  cinnost  taktéž  vedenim  vlastnich  online  zpravodaju.  Informuji  zpravidla 

o novinkach na ceské i zahranicni hudebni scéně a tyto informace shromažďuji jménem 

tistěného  periodika  na  svém oficialnim webu.  Některé  online  zverejněné  informace  se 

20 Napr. britska kapela Radiohead, ktera v roce 2007 poskytla své album „In Rainbows“ ke staženi ve 
formatu MP3. Cena za album nebyla pevně stanovena, fanousci tak mohli prispět dobrovolnou castkou 
anebo si skladby stahnout zcela zdarma.

21 KATZ, Jon: Dallas Gamble Pays Off, The Guardian, 1997
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shoduji  s  těmi tiskovymi,  cast  je  samostatna.  Do této kategorie  mužeme zahrnout  také 

zpravodaje již zaniklych hudebnich periodik (napr. magazinu Bbarak22).

Všeobecné hudebně-publicistické servery

Do této  skupiny  jsou  zarazeny  takové  webové  stranky,  které  se  neomezuji  pouze  na 

vyhradni žanr, ale vybiraji zajimavé momenty z děni v ramci celé hudebni scény. Predni 

postaveni  si  udržuje  hudebni  server  Musicserver  (http://musicserver.cz)  s  podtitulem 

„Hudba  od  zacatku  do  konce“23.  Stranka  je  rozdělena  do  kategorii  Novinky,  Recenze 

(recenze CD a DVD), Audio/video, Naživo (obsahuje fotogalerie z koncertu), Publicistika  

(rozhovory, komentované diskografie atd.), Interpreti, Názory a Ostatní. K obsahu serveru 

prispiva  několik  desitek  redaktoru  a  zaběr  je  tak  poměrně  siroky.  Negativni  vlastnosti 

stranky  je  jeji  vizualni  neprehlednost,  „informacni  zahlcenost“  a  napadné  množstvi 

reklamy.

Obr. 7. Musicserver.cz

Mezi dalsi  „sirokospektralni“ hudebně-publicistické servery patri  napriklad Musiczone24 

(http://www.musiczone.cz) ci Freemusic (http://www.freemusic.cz).

Specializované hudebně-publicistické servery

Tyto  servery  se  ve  svém  obsahu  zaměruji  predevsim  na  publicistiku  konkrétniho 

hudebniho  žanru  (rock,  hip-hop,  metal  atd.).  Mezi  takové  patri  napriklad  Coremusic 

22 Webova stranka www.bbarak.cz stoji ve vudci pozici v oblasti ceské hip-hopové publicistiky.
23 Šéfredaktor Musicserver.cz Jan Balusek charakter stranky komentuje nasledovně: „Od nejtvrdsiho 

bulvaru pres normalni mainstream po clanky o neprilis znamych kapelach“.
24 Sam Musiczone se charakterizuje jako „Dobry web o dobré muzice“.

http://www.musiczone.cz/
http://musicserver.cz/
http://www.baraak.cz/
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(http://coremusic.cz).  Najdeme  zde  novinky  ze  světa  „tvrdé“  hudby  (metal,  hardcore, 

metalcore  apod.),  clanky,  reportaže,  rozhovory  psané  i  videorozhovory,  recenze, 

fotoreportaže a pozvanky na koncerty a festivaly. Soucasti publikacni cinnosti této stranky 

je také propojeni s profily na socialnich sitich Facebook, Twitter a YouTube.

Mezi  dalsi  specializované  hudebně-publicistické  servery  mužeme  zaradit  také  Rock.cz 

(http://www.rock.cz) orientovany na rockovou muziku. Jeho soucasti je databaze ceskych 

rockovych kapel,  které mohou svuj  profil  na  Rock.cz využivat  v  ramci  sebepropagace 

(podobně jako v pripadě oblibené stranky Bandzone.cz). Stranka poskytuje ctenari radu jak 

redakcnich, tak uživatelskych clanku a funguje i ve slovenské mutaci. Rock.cz je dle mého 

nazoru graficky nejlépe zvladnuta a prehledna25 hudebně-publicisticka stranka na ceském 

trhu.  Škoda  jen,  že  intenzita  prispivani  (a  tedy  i  navstěvnost)  neni  nikterak  vysoka 

(pruměrně jeden prispěvek denně).

Poslednim prikladem webu  z  této  skupiny  je  ItNeverEnds  (http://www.itneverends.cz), 

webzine  zaměreny  predevsim  na  post-hardcore,  metalcore,  punk-rock,  pop-punk 

a alternativni rock. Byl založen roku 2010 jako facebookovy profil, od roku 2011 funguje 

i jako samostatna stranka prinasejici informace jak z ceské, tak zahranicni hudebni scény.

Internetové blogy

Popularni internetovy fenomén, ktery vznikl těsně na prelomu tisicileti, tvori tzv. blogy. 

Jejich autori,  „bloggeri“, jsou lidé se sirokym zaběrem v konkrétni oblasti,  ktery davaji 

prostrednictvim prispěvku na vlastni webové strance (blogu) k dispozici lidem se stejnym 

zajmem. Tedy v pripadě muziky je bloggerem fanousek urcitého hudebniho žanru, skupiny 

ci  hudby vseobecně,  takovy, jenž na zakladě vlastnich nazoru muže ostatnim ctenarum 

poskytovat tipy k poslechu urcitého interpreta ci navstěvě koncertu. Da se rici, že blog tak 

tvori jakousi platformu pro uvolněnějsi a neformalni hudebni publicistiku, kdy se do textu 

silně promita osobnost autora a jeho preference.

Živnou pudou pro vyvoj blogu byl nastup tzv. webu 2.0, nové interaktivni formy webu, 

diky niž se samotny uživatel muže snadno stat i tvurcem jeho obsahu. Blog tak muže psat  

vpodstatě kdokoliv — nutno rici, že pravě tato skutecnost se mnohdy negativně projevuje 

na kvalitě prispěvku. Naopak velkou vyhodou blogu je rychlost, s jakou se publikovana 

informace dostane k verejnosti.

Nutno priznat, že v soucasnosti se s klasickymi blogy nesetkavame tak casto. Je to dano 

tim, že větsina těch kvalitnějsich se presunula na vlastni doménu ci se preměnila v některy 

25 Autorem webu Rock.cz je zlinské studio Madeo.

http://www.itneverends.cz/
http://www.rock.cz/
http://coremusic.cz/
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hudebni  zine.  Nemala  cast  schopnych bloggeru byla zase prizvana do redakce jednoho 

z online  magazinu.  Z  ceskych  jmen  mužeme  zminit  napriklad  Jaroslava  Konase, 

zakladatele  a  hlavniho  redaktora  kritického  blogu  Hudebni  masakry,  ktery  se  věnuje 

hudebnim klisé a „hruzam“ ceské hudebni scény26. V soucasnosti blog sice stale funguje na 

oficialni adrese  http://www.hudebnimasakry.cz, velké oblibě se vsak těsi rovněž autoruv 

profil  Hudebni  masakry  na  Facebooku27 (http://www.facebook.com/hudebnimasakry). 

Jaroslav  Konas  svymi  ostre  kritickymi  clanky  pravidelně  prispiva  také  do  magazinu 

Čilichili28.

Mezi dalsi ceské hudebni blogy patri napriklad Hudebni blog (http://hudebniblog.cz) nebo 

Melanchofobie (http://klusak.blogspot.cz).

2.1.2 Zahraniční hudebně-publicistické servery

Nejvlivnějsi  postaveni  v  zahranicni  hudebni  publicistice zaujima  server  Pitchfork 

(http://pitchfork.com) fungujici  od roku 1995. Jeho primarni zajem spada predevsim na 

angloamerickou indie-rockovou sféru, ale pise také o žanrech jako je hip-hop, folk, jazz, 

pop, electronic nebo metal. Ve svych clancich a recenzich se zaměruje zejména na nové 

interprety a projekty. Server je pro své podléhani módnim vlnam casto kritizovan, nutno 

rici,  že je to pravě Pitchfork, jenž jistym zpusobem stanovuje trendy. Od roku 2006 je 

v domovském Chicagu poradan Pitchfork Music Festival.

Obr. 8. Pitchfork.com

26 Blog Hudebni masakry nese podtitul „Co Čech, to muzikant. Bohužel.“
27 Oblibenost profilu Hudebni masakry na Facebooku ke dni 3. 5. 2013 cini 8 974 fanousku.
28 Spolecensky casopis Čilichili vlastni a vydava mobilni operator Vodafone.

http://pitchfork.com/
http://hudebniblog.cz/
http://www.facebook.com/hudebnimasakry
http://www.hudebnimasakry.cz/
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Chceme-li  jmenovat  dalsi  ze  zahranicnich  hudebně-publicistickych  serveru,  mužeme 

zminit napriklad Resident Advisor (http://www.residentadvisor.net) zaměrujici se na dance 

a electronic, dale pak prevažně hip-hopovy The Fader (http://www.thefader.com) ci stranku 

Fact Mag (http://www.factmag.com).

Posledni dobou je možné na internetu nalézt novy trend, kterym jsou tzv. „vlogy“ fungujici 

na bazi audio nebo video podcastu, napriklad The Hype Machine (http://www.hypem.com) 

nebo The Needle Drop (http://www.theneedledrop.com). Oblibenym je rovněž MP3 indie 

blog  Stereogum  (http://www.stereogum.com)  a  jeho  sesterska  verze  Videogum 

(http://www.videogum.com).

2.2 Elektronické mobilní aplikace, magazíny a knihy

Na  poli  aplikaci  pro  mobilni  zarizeni  existuje  cela  rada  takovych,  které  maji  něco 

spolecného  s  hudbou,  ať  už  jde  o  nejruznějsi  prehravace,  aplikace  pro  tvorbu  hudby, 

simulatory hudebnich nastroju, hitparady, radia ci hudebni aplikace pro muzikanty a DJ. 

Pro úcely této prace bylo prinosné zaměrit se na hudebně-publicistické aplikace, konkrétně 

pak na hudebni magaziny, blogy a interaktivni knihy. Kapitola se orientuje  na aplikace 

publikované na App Store, konkrétně ty, které jsou dostupné pro Apple iPad.

2.3 Analýza dostupných hudebně-publicistických aplikací, magazínů a 

knih pro iPad

Vzhledem k tomu, že se mi na App Store nepodarilo najit aplikaci, jež by byla koncepcně 

podobna vystupu mé diplomové prace, zaměruji se v analyze na typy aplikaci a knih, které 

jsou  pro  tuto  praci  obsahově  a  charakterově  relevantni.  Ve  větsině  pripadu  se  jedna 

o zahranicni produkty.

2.3.1 Hudební magazíny a zpravodaje

Takrka každy vyznamny tistěny casopis si s rostoucim rozmachem tabletu uvědomil, že 

pro udrženi zakaznika je nezbytné rozsirit svuj zaběr i digitalnim směrem. Nejen hudebni 

magaziny  tak posiluji  svoji  cinnost  pravidelnymi webovymi  prispěvky,  ale  v  mnohych 

pripadech také pomoci elektronickych vydani pro tablety. Pokud ma ctenar zajem si takovy 

magazin  stahnout,  zaplati  urcitou castku a  periodikum se  objevi  v  jeho iPadu v ramci 

aplikace  Kiosek.  Kiosek  sdružuje  vsechny  textové  dokumenty,  ať  už  jde  o  digitalni 

magaziny,  knihy ci dokumenty PDF. Mnohé casopisy poskytuji  jedno (zpravidla starsi) 

cislo ke staženi zdarma jako ukazku.

http://www.stereogum.com/
http://www.stereogum.com/
http://www.stereogum.com/
http://www.stereogum.com/
http://www.theneedledrop.com/
http://www.factmag.com/
http://www.thefader.com/
http://www.residentadvisor.net/
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Prikladem  elektronického  hudebniho  casopisu  pro  iPad  je  americky  Rolling  Stone 

Magazine.  Stejně jako jeho tistěna  verze,  obsahuje  i  tato  aplikace množstvi  hudebnich 

novinek z  celého světa,  hudebni  i  filmové recenze a  profily  rockovych hvězd.  Dalsim 

z hudebnich casopisu pro iPad je Interview Magazine naplno využivajici možnosti zarizeni 

(vložené  video,  slideshow,  zvuky  apod.).  Kromě  novinek  ze  světa  popularni  hudby 

obsahuje také informace tykajici se uměni a lifestylu.

Obr. 9. Elektronické časopisy Rolling Stone Magazine a Interview Magazine

Co se tyka ceského trhu, na tabletové ctenare mysli hudebni magazin Full  Moon, ktery 

prostrednictvim služby Publero (http://cs.publero.com) poskytuje sva cisla ke staženi pro 

iOS, Android i desktop (66 Kc za cislo). Zakladnim formatem je PDF, ale dostupné jsou i  

textové verze v TXT, DOC, AZW, MOBI a EPUB. Publero nabizi také tabletové verze 

casopisu Muzikus, Harmonie a Spark.

Čerstvou  novinkou,  byť  nehudebni,  je  prvni  cistě  tabletovy  spolecensko-publicisticky 

tydenik Dotyk. Pilotni cislo vyslo 3. května 2013 pod hlavickou spolecnosti Tablet Media, 

tj.  prvniho  ceského  vydavatelstvi,  které  se  zabyva vydavanim magazinu  vyhradně  pro 

tablety29.  „V porovnání  se  stávajícími  tabletovými  tituly  v  ČR,  ale  i  v  zahraničí,  jde  

o přelomový  projekt,  protože  Dotyk  plně  využívá  tabletovou  platformu.  Články  jsou  

obohaceny  o  interaktivní  grafy,  videa,  audia,  animace,  připravují  se  skládanky,  hry,  

apod.“30, vyjadril se reditel casopisu Dotyk Michal Klima. Nutno dodat, že technologicka 

stranka casopisu zatim neni evidentně zcela vyladěna — casopis jsem sice z App Store 

úspěsně do iPadu stahla, ale pri pokusu o jeho spustěni neustale hlasi chybu.

29 Vydavatelstvi Tablet Media vzniklo v lednu 2013. Dostupné z: http://www.tabletmedia.cz.
30 KUBÍN, Libor: Vyslo prvni cislo tydeniku Dotyk, 2013; dostupné z: http://jablickar.cz/vyslo-prvni-cislo-

tydeniku-dotyk/

https://cs.publero.com/
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Obr. 10. Čistě tabletový společensko-publicistický magazín Dotyk

2.3.2 Blogy a vlogy

Prestože blogy jsou predevsim webovou zaležitosti, je možné na App Store najit aplikace, 

které  svym zpusobem na  bazi  blogu  funguji.  Jednou  z  takovych  je  Band  of  the  Day 

dostupna pro iPad i iPhone zdarma. Hlavni cast aplikace tvori kalendarova tabulka, ktera 

každy  den  doporucuje  jednu  kapelu.  Soucasti  je  biografie  skupiny,  fotogalerie 

a samozrejmě prehravac s pisnickami a videoklipy. Diky této aplikaci muže uživatel každy 

den objevit zcela novou hudbu.

Obr. 11. Aplikace Band of the Day

Dalsim prikladem free blogové aplikace je Dragontape. Ta uživatelum umožňuje poskladat 

zaznam svych oblibenych YouTube videoklipu nebo skladeb ze Soundcloudu za sebe do 

jedné  dlouhé  stopy.  Tuto  „mixtape“  je  pak  možné  sdilet  pres  Facebook  a  Twitter 

a doporucit  tak ostatnim uživatelum novou hudbu. Aplikace  rovněž dovoluje  prohliženi 

„mixtapes“ ostatnich uživatelu Dragontape v sekcich Hot, Popular, New nebo Featured.
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Obr. 12. Aplikace Dragontape

Na pomezi mezi  blogem a radiem stoji  aplikace  Shuffler.fm. Tato aplikace slouži  jako 

radio,  jehož  obsah  je  vybiran  z  webovych  prispěvku  znamych  internetovych bloggeru 

a hudebnich casopisu. Takto roztriděna muzika se dle žanru streamuje primo do vaseho 

iPadu nebo iPhonu. Popis aplikace zni „Web je vas prehravac a bloggeri vasi DJové.“

Obr. 13. Aplikace Shuffler.fm

2.3.3 Interaktivní knihy

Do  této  skupiny  patri  takové  aplikace,  které  se  sice  neobjevi  v  Kiosku  jako  ostatni 

publikace, ale mužeme je považovat za jisty druh knihy ci encyklopedie. Tyto publikace 

maji  diky  svému  specifickému  ovladani  za  úkol  vytvorit  interakci  mezi  obsahem 

a ctenarem. Hojně využivaji možnosti dotykové platformy a uživatel se tak muže setkat 

s množstvim  posuvnych  a  vysouvacich  fragmentu,  animaci,  pohyblivych  obrazku, 

3D objektu,  zvuku,  videi,  hypertextovych  odkazu  atd.  Mezi  takové  publikace  patri 

napriklad interaktivni bohatě ilustrovana kniha History of Rock.
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Obr. 14. Interaktivní kniha History of Rock

Pomoci  konkrétnich  prikladu  vysvětluje,  proc  se  rock  stal  tak  oblibenym  hudebnim 

žanrem, co tomu predchazelo a jaké jsou zasadni momenty v historii rocku. V knize jsou 

integrovana doprovodna videa z YouTube a skladby z iTunes. Cena za staženi z iTunes je 

4,49 €. Na podobné bazi funguji také interaktivni knihy History of Jazz a On the Way to 

Woodstock.

Za interaktivni publikaci se da považovat také The Rolling Stones Albums, jež tvori jakysi 

sbornik  vsech  alb,  které  kapela  Rolling  Stones  vydala  za  50  let  své  existence.  Kniha 

obsahuje  zakladni  informace  o  deskach,  recenze  a  je  možno  si  vsechny  nahravky 

poslechnout. Struktura je vystavěna tak, že jednotliva alba jsou chronologicky poskladana 

horizontalně  vedle sebe.  V ramci  jednoho alba  se pohybujeme vertikalně.  Kniha  je  na 

App Store zdarma ke staženi, nevyhodou je datova velikost (necelych 600 MB).

Obr. 15. Interaktivní kniha The Rolling Stones Albums
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3 ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVÁNÍ 

Čteni elektronickych obsahu bylo možné diky osobnim pocitacum po dvě dekady, ať už 

hovorime o webovych strankach ci o textovych dokumentech, které je možno prohližet na 

obrazovce  pocitace.  Avsak digitalni  cteni  jako takové se stalo  popularnim až  ve chvili 

predstaveni prvni elektronické ctecky, kterou je Kindle od Amazonu. Byl to pravě on, kdo 

v roce 2007 raketově odstartoval revoluci ve cteni, cemuž nasvědcuje i fakt, že zarizeni 

bylo kompletně vyprodano během prvnich pěti hodin od zahajeni prodeje.

Během kratké  doby se  na  trhu  objevily  dalsi  elektronické  ctecky  od ruznych vyrobcu 

a v neposledni radě tablety, diky nimž je vse duležité shromažděno na jednom mistě. Neni 

divu, že se zacina mluvit o tzv. „post-PC ére“, době, ve které mobilni zarizeni muže směle 

konkurovat desktopu jako takovému.

Diky tomuto novému celosvětově  rozsirenému fenoménu se do popredi  zajmu dostava 

nova  forma  knihy  —  kniha  elektronicka;  a  hovori  se  o  rozsirenych  možnostech 

elektronického publikovani31.

3.1 Typy zařízení

Na trhu v soucasné době najdeme dva druhy takovych prenosnych zarizeni, ze kterych lze 

digitalni obsah cist. Prvni typ, univerzalni, neni ve své podstatě urcen pouze pro cteni, ale 

nabizi sirokou skalu dalsich funkci a možnosti využiti. Mezi takova zarizeni patri chytré 

mobilni  telefony a tablety a  použivaji  technologii  podsviceného displeje.  Druhy typ  je 

specializovany a svym resenim vytvoreny úcelově pro cteni a tedy takovy ma substituovat 

tistěnou knihu (elektronické ctecky).

Lidé castěji davaji prednost tabletum pro jejich multifunkcni povahu.

3.1.1 Čtečky elektronických knih

„E-book“ cili elektronicka kniha (popr. e-kniha) je oznaceni, které se uživa jak pro fyzicky 

predmět (samotné elektronické zarizeni ci ctecku, tzv. „e-reader“),  tak pro jeji nehmotny 

obsah: digitalni textovy (popr. textově-obrazovy) dokument. 

Čtecky  elektronickych  knih,  jako  je  Kindle  PaperWhite,  Nook Simple  Touch  ci  Sony 

Reader, jsou navrženy tak, aby replikovaly zkusenost cteni skutecné tistěné knihy. Maji 

približny  tvar,  velikost  i  format  klasické  knihy,  prestože  listovani  mezi  jednotlivymi 

31 Elektronické publikovani je možno definovat jako pripravu, tvorbu a nasledné zpristupněni dokumentu 
v elektronické formě urcitému okruhu uživatelu. Takovy dokument je diky svému formatu rychle siritelny 
a muže obsahovat interaktivni a multimedialni obsah.
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strankami probiha  pomoci  specialniho tlacitka  nebo dotyku obrazovky.  Čtecka  použiva 

princip pasivniho displeje, jenž odraži dopadené světlo, takže sama od sebe nesviti a je 

prirozenějsi  pro oci.  V souvislosti  s  touto technologii  se  casto  hovori  o  elektronickém 

papire  a  inkoustu  —  a  vskutku,  vysledny  efekt  se  věrohodně  približuje  skutecnému 

cernobilému tisku. Text takto zobrazeny lze cist na dennim světle nebo pod lampou.

Obr. 16. Amazon Kindle Paperwhite

Digitalni  „naplň“  ctecky,  konkrétni  tituly  e-knih,  pak  mužeme  koupit  zpravidla  na 

internetu,  prostrednictvim  digitalnich  knihoven,  ale  také  na  CD apod.  Dokumenty  pro 

ctecky jsou k dostani v ruznych formatech (EPUB, AZW, MOBI, PDF apod.) ci je možné 

dokument  prekonvertovat  do  některého  z  nich.  Vyhodou elektronické  distribuce  oproti 

tistěné je rychlost a nizka cena.

3.1.2 Tablety

Tablet by se dal jednoduse popsat jako mobilni pocitac s barevnym dotykovym („multi 

touch“)  displayem.  Lze  jej  považovat  za  jakysi  koncepcni  mezistupeň  mezi  chytrym 

mobilnim  telefonem  a  notebookem.  Prostrednictvim  specializovanych  obchodu  (App 

Store,  Google  Play)  jsou  na  tablet  k  dostani  tisice  aplikaci  ruzného  charakteru:  hry, 

hudebni  aplikace,  filmové  prehravace,  noviny,  magaziny,  predpovědi  pocasi,  podcasty, 

aplikace o lifestylu a cestovani, kreativni aplikace pro úpravu fotografii a videa, socialni 

sitě, informacni a vzdělavaci aplikace a mnoho dalsich. Některé jsou poskytnuty zdarma, 

ke staženi jinych musite zaplatit konkrétni castku.

Tablety nabizi dostatecny vykon k prohliženi webu i multimédii.  V soucasné době jsou tak 

vnimany hlavně jako zdroj zabavy a prostredek k rychlému vyhledavani informaci. Co se 

tyka možnosti cteni delsich textu, je tato vlastnost považovana za jednu z mnoha: jinymi 
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slovy, tablet si clověk nekoupi vyhradně pro úcel cteni knih jako je tomu u elektronické 

ctecky. Silnou vlastnosti tabletu je to, že se nahle vse koncentruje do jednoho zarizeni, což 

muže vyrazně usnadnit každodenni život.

Mezi soucasně nejvic prodavané tablety patri Apple iPad (Mini), Samsung Galaxy, Google 

Nexus, Kindle Fire nebo Acer Iconia Tab.

3.2 Apple iPad

Vyvoj tabletu Apple iPad byl zezacatku úspěsně tajen a sam reditel firmy Apple Inc. Steve 

Jobs  jej  v  novinarskych  rozhovorech  popiral.  Až  v  breznu  2004  spolecnost  prihlasila 

designovy  patent  na  vzhled  (nikoli  funkcnost)  elektronického  zarizeni,  které  se  mělo 

skladat  z  dotykového displaye  a  ovladat  primo prsty.  Zaměrem bylo  využit  osvědcené 

technologie  z  iPhone  a  reagovat  na  tehdy  rozsirené  nesikovné  netbooky.  Steve  Jobs 

predstavil  iPad  27.  ledna  2010  v  San  Francisku.  Dostalo  se  mu  rozhorcenych  reakci 

a rychle  se  vžilo  vseobecné  oznaceni  „prerostly  iPhone“.  Bezprostredně po uvedeni  se 

množila  kritika,  že  iPad  nema  USB  port,  nelze  s  nim  telefonovat,  nema  webkameru 

a nepodporuje Adobe Flash. Nazory se změnily v okamžiku, kdy se iPad dostal do rukou 

prvnim zakaznikum. Měsic po uvedeni na trh hlasi statistiky milion prodanych kusu.

Konkurence zareagovala rychle, a to tim, že se objevila cela rada cinskych tabletu s pravě 

dostupnou verzi Androidu 1.6 Donut. Ta vsak neni pro tablet prizpusobena, a tak se tyto 

pokusy setkavaji s neúspěchem. Hlavnim konkurentem iPadu se  stal až Samsung, ktery 

udělal to, že prakticky zkopiroval cely iPad vcetně obalu.

Obr. 17. Nový iPad s Retina displayem a iPad Mini v bílém provedení



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 34

Predstaveni druhé generace iPadu se uskutecnilo 2. brezna 2011 a nutno rici, že samotné 

zarizeni doznalo mnoha pozitivnich změn. Predevsim už to neni jen nastroj ke konzumaci 

obsahu,  ale  také  jeho  vytvareni  (programy  Garage  Band,  iMovie,  iWork,  Face  Time,  

iMessage;  možnost  propojeni  s  klavesnici  a  implementace  dvou  cocek).  Novy  iPad 

(v poradi treti) byl predstaven o rok později. V roce 2013 je na trhu dostupna 4. generace 

iPadu, ktera se spolecně s tou treti pysni obrovskym zdokonalenim, a tim je Retina display. 

Pri úhlopricce 9,7 palcu ma iPad rozliseni 2048 × 1536 pri 264 pixelech na palec, což je 

vic, než u rady „jablecnych“ notebooku32.

Za prvni rok prodeje iPadu bylo prodano pres 15 milionu kusu. V roce 2011 už je to pres 

40 milionu. Pocatkem roku 2012 jsou celkové statistiky shrnuty prohlasenim, že do této 

chvile prodal Apple vice iOS zarizeni33, než vyrobil pocitacu za 28 let své existence.

Obr. 18. Kumulativní prodeje výpočetních zařízení Apple

23. rijna 2012 byl na trh uveden novy model iPadu ve zmensené verzi: iPad Mini. Velikost 

displaye je 7,9 palcu a ma rozliseni 1024 × 768 pri 163 pixelech na palec. V soucasnoti 

Apple chysta druhou generaci iPadu Mini, ktera by měla byt vylepsena o Retina display.

Dynamika vyvoje softwaru pro iOS je podstatně vyssi než v pripadě pocitacu. Dnes je pro 

větsinu uživatelu prvnim setkanim s firmou Apple iPhone nebo iPad.

32 App Store na uvedeni Retina displaye reagoval rozsirenim své nabidky o aplikace prizpusobené nové 
kvalitě zobrazeni.

33 iPad, iPhone, iPod touch.
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3.2.1 Ovládání iPadu

Apple iPad se svym ovladanim pomoci gest a dotyku nabizi uživateli inovativni zpusob 

interakce s obsahem. Rozlisuje sedm zakladnich prstovych technik, které maji zprijemnit 

a usnadnit  praci  na iPadu34:  Klepnutí,  Tažení,  Přejetí,  Švihnutí,  Přitlačení  a  roztáhnutí,  

Poklepání, Klepnutí dvěma prsty.

Nasledujici obrazek zobrazuje a vysvětluje dalsi dotykova gesta uživana na iPadu.

Obr. 19. Způsob ovládání dotykového displaye prsty

Charakteristickym prvkem tabletu a  tedy i  iPadu je  reakce  zobrazeného  obsahu na  to, 

v jaké prostorové poloze se pristroj zrovna nachazi. Je tedy možné si obsah prohližet ve 

vertikalni („portrait“) pozici, kterou mužeme změnit na horizontalni („landscape“) pouhym 

otocenim zarizeni o 90°. Tuto funkci lze uzamknout pomoci tlacitka na bocni straně iPadu. 

Některé aplikace a digitalni publikace jsou vytvoreny pro fungovani v obou orientacich 

(designér musi v takovém pripadě navrhnout layout pro obě pozice), některé využivaji jen 

jednu z nich a na otaceni nereaguji.

3.2.2 iOS vs. Android

iOS je nazev operacniho systému, ktery běži na produktech iPhone, iPad a iPod Touch od 

firmy  Apple.  Android  je  univerzalni  „open-source“  platforma  pro  mobilni  zarizeni 

fungujici na jadru Linux.

34 GREGOR, Lukas: iPad: pruvodce s tipy a triky, 2011; s. 23—26
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Nasledujici  tabulka  znazorňuje  zakladni  rozdily  mezi  iPadem  a  tabletem s  operacnim 

systémem Android (napr. Samsung Galaxy Tab, Google Nexus atd.) platné k měsici květnu 

2013.

Tab. 1.  Srovnání iOS a Android

Operační systém iOS Android 

Výrobce Apple Inc. Google Inc.

Dostupná verze 6.1.4 4.2 Jelly Bean

Poměr stran 4:3 16:9 nebo 16:10 (sirokoúhly)

Rozlišení displaye 2048 × 1536 1280 × 800

Obchod App Store Google Play

Za  posledni  roky  byl  světově  nejprodavanějsim  tabletem  Apple  iPad  predevsim  diky 

technologickému naskoku pred konkurencnimi pristroji.  V posledni  době se ale tablety 

a ruzné hybridy mezi notebookem a tabletem35 objevuji jako houby po desti. Drtiva větsina 

z nich běži na operacnim systému Android. Zakaznici davaji prednost mensim zarizenim 

a nižsi ceně.

Podle nejnovějsich statistik36 (brezen 2013) spolecnosti IDC (International Data Corp) v 

roce 2012 prodej tabletu stoupl o 78% a odhaduje se, že podil androidich tabletu na trhu se 

letos zvedne z loňskych 42 na 49%, zatimco podil iPadu klesne z puvodnich 51 na 46%. 

Do roku 2017 se podle IDC ma prodat na 350 miliónu tabletu.

Agentura IDG37 (International Data Group) prisla s vysledkem statistik, že v prodeji na 

ceském  trhu  v  roce  2012  vedl  Apple  iPad,  na  druhém  mistě  se  umistil  Samsung 

a dohromady bylo prodano pres 253 tisic tabletu. Odhaduje se, že na zacatku ledna 2013 

pocet  prodanych tabletu v České republice  presahl  pul  miliónu.  V poslednich  několika 

měsicich  se  zvysuji  prodeje  dotykovych  zarizeni  znacky  Prestigio,  které  běži  na  bazi 

Android a radi se do skupiny levnějsich tabletu.

Co se tyka podilu aplikaci pro iOS vs. Android, jsou na tom oba operacni systémy podobně 

(860 tisic / 800 tisic)38. Predevsim Android ma v pripadě aplikaci na tablet stejnou vyhodu 

jako na mobilu, kterou je zejména otevrenost a svoboda pro vyvojare. Aplikace tak muže 

vytvaret  takrka  každy,  což  ma  samozrejmě  za  nasledek  nemalé  množstvi  nekvalitnich 

35 Napr. tablet Asus Transformer Pad, soucasti kterého je klavesnicova dokovaci stanice. Ta se da k tabletu 
zapojit a z něj se tak razem stane netbook.

36 Low Cost Products Drive Forecast Increases in the Tablet Market According to IDC, 2013; dostupné z: 
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24002213

37 http://idg.cz
38 Dostupné z http://148apps.biz/app-store-metrics
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aplikaci na Google Play. Apple si svuj vyvojarsky proces hlida o poznani vic.

Obr. 20. Podíl tabletů podle operačních systémů na světovém trhu podle statistik agentury IDC

3.3 Trendy v designu aplikací

Několik let jsme se u aplikaci pro mobilni zarizeni setkavali  s grafickym uživatelskym 

rozhranim, jehož design se snažil imitovat realné predměty znamé z každodenniho života 

(napriklad  diarova  aplikace  postavena  na  vzhledu  koženého  zapisniku,  fotograficka 

aplikace  pripominajici  fotoaparat  apod.).  V posledni  době  se vsak  ukazalo,  že  uživani 

těchto  vizualnich  metafor,  „skutecnych“  textur,  stinu  a  materialu,  je  nadbytecné.  Do 

popredi  se  dostava  umirněnějsi  a  cistsi  pristup,  prosazuje  se  jednoduché  a  prehledné 

rozhrani a dukladnějsi prace s pismem. O to vice musi designér zvažit každy pixel.

Je  patrné,  že  se  také  cim  dal  méně  setkavame  s  klasickymi  dotykovymi  „tlacitky“. 

Designéri si uvědomuji možnosti, které jim nabizi tabletova platforma, a mnohé z těchto 

doslovnych ovladacich prvku nahrazuji pohybem prstu ci gestem (napr. listovani stranek 

pouhym nakloněnim pristroje apod.). 

Zpusobem vylepseni  vzhledu  aplikace  muže  byt  také  to,  jak do  ni  „vnést“  samotného 

uživatele,  jeho  preference  a  aktualni  polohu.  Napr.  pokud  mame  radi  mexické  jidlo, 

aplikace zobrazi, kde se nachazi nejbližsi mexicka restaurace. Aplikace muže vypadat jinak 

u nas doma a na vyletě v Italii. Muže se měnit v zavislosti na momentalni casti dne ci 

vypsat zajimavé informace o historické budově, kterou zrovna mijime. Samozrejmosti je 

propojeni s Facebookem, Twitterem, Instagramem a dalsimi socialnimi sitěmi.
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4 DESIGN PUBLIKACÍ

S prichodem osobnich pocitacu je navrhovani a vyroba publikaci snadnějsi než kdy driv. 

Zatimco  v  minulosti  design  publikace  zahrnoval  složitou  manualni  úpravu  a  rucni 

rozebirani obsahu, diky novodobym technologiim maji dnesni grafici mnohem pohodlnějsi 

možnosti.  Mohou  volně  a  rychle  experimentovat  s  barvami,  textem  i  obrazy  a  diky 

dostupnym nastrojum pružněji a efektivněji tvorit.

V dnesni době vsak muže mit oznaceni „publikace“ dvoji privlastek: tistěna a digitalni. Je 

jasné, že se pristupy k navrhovani lisi predevsim dusledkem média. Pro tuto diplomovou 

praci budou směrodatné predevsim principy uplatňované pri vyrobě druhého zmiňovaného 

typu, je vsak dobré mit na paměti také zasady designu publikace tistěné. Predevsim proto, 

že elektronicka kniha muže cast z nich prejimat.

Definice dle doc. Mgr. Vitězslava Švalbacha knihu popisuje jako  literární či obrazovou 

publikaci, která tvoří myšlenkový nebo výtvarný celek a je zpravidla vytištěná a knihařsky  

zpracovaná.39  Kniha ma presně stanovenou anatomii i charakteristické vlastnosti. Duležité 

je vzajemné adekvatni propojeni obsahu a vnějsku, tedy spojeni textu v knihu a zpusob, 

jakym je  tohoto dosahnuto po strance technické (typ knižni vazby, tiskova technologie 

apod.) a strance vytvarné (grafické a typografické reseni, ilustrace, sazebni obrazec apod.).

Mezi tistěné publikace kromě knih patri také casopisy, noviny, katalogy, bulletiny, vyrocni 

zpravy  a  dalsi.  Každa  z  kategorii  v  sobě  nese  množstvi  požadavku  ke  zpracovani 

vymezenych predevsim formatem, ale také dalsimi atributy. Designér se musi zamyslet nad 

anatomii obsahu, jak nejlépe jej zorganizovat a jak strukturovat jednotlivé stranky. Je treba 

si  uvědomit,  kdo je  cilovym ctenarem a jaka ma tento  ctenar  od  publikace  ocekavani 

a naroky. Lisi se rovněž funkce a s tim souvisejici životnost navrhované publikace. Tyto 

a dalsi skutecnosti nasledně ovlivňuji jeji vzhled.

Úlohou designu je sdělovat informace,  cemuž musi odpovidat spravny vyběr použitych 

prvku. Mezi zasadni faktory v ohledu designu publikaci tak patri format, sazebni obrazec 

(grid), typografie, barva a prace s obrazy. Spravné propojeni vsech atributu umožni plynule 

podporit obsah publikace.

4.1 Design digitální publikace

Pojem „kniha“ se v několika posledních letech enormně změnil. To, co kdysi znamenalo  

sadu stránek sešitých či slepených dohromady, je v současnosti rozšířeno o interaktivní  

39 ŠVALBACH, Vitězslav: studijni skripta pro studenty typografie, 2008; s. 1
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zážitek, který papírové stránky vůbec zahrnovat nemusí.40

V zasadě je elektronicka kniha podobna knize klasické, odlisné je vsak jeji médium.  E-

book je  virtuální  knihou, tj.  souborem virtuálních stránek.  Spojení  stránek je  zajištěno  

symbolicky.  (…) E-book není pouze označení  pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale  

i pro určitý styl práce s obsahem.41

Design digitalni publikace je vlastně navrhem nehmotného dokumentu, ktery je vymezen 

typem  použitého  média.  Narozdil  od  tistěnych  publikaci  je  volba  formatu  digitalni 

publikace  stanovena  predem.  Česky typograf  Martin  Pecina  ve  své  publikaci  Knihy  a 

typografie rozděluje dokumenty do dvou skupin42:

• Neměnné,  definitivní  dokumenty,  jež  jsou  zpravidla  navrhovany  pro  jeden  typ 

zarizeni (rozliseni, velikost displaye) a maji tedy shodny vzhled.

• Proměnlivé, nedefinitivní dokumenty, které maji sice pevny obsah, ale měni se jeho 

forma dle typu zarizeni, softwaru a preferenci ctenare. Zobrazeni obsahu je odvislé 

od rozměru displaye a poměru stran zarizeni.

Design definitivnich dokumentu se prakticky nelisi  od pripravy tistěné  publikace.  Diky 

tomu, že je vytvaren pro konkrétni zarizeni, ma designér jistotu, že jeho navrh zustane 

takovy,  jaky ho navrhl  — rozloženi  jednotlivych  prvku,  vybrany  font,  velikost  pisma, 

okraje stranek i proklad. V pripadě, kdy designér nemuže zarucit ani použiti konkrétniho 

fontu, musi o těchto vztazich uvažovat pouze v obecné rovině a stanovit ramec zakladnich 

pravidel, ktera vyslednému zobrazeni zajisti prehledně a jasně podanou informaci (napr. 

uplatněni  nedělitelnych  mezer  apod.).  Takovy  navrh  musi  byt  flexibilni  a  musi  umět 

pracovat s odhadem a pruměrem. Je také potreba dosahnout jasného vymezeni hierarchie 

informaci, v pripadě typograficky proměnlivého dokumentu vsak designérovi nezbyva, než 

si vystacit s ruznymi velikostmi pisma.

Sazebni  obrazec  (grid,  rastr)  je  odvisly  od  použitého  zarizeni  a  determinuje  vnitrni 

usporadani stranky. Použiti gridu dodava navrhu konzistentnost a stanovuje vizualni vztahy 

mezi jednotlivymi prvky na strance. Volba sazebniho obrazce vyrazně ovlivňuje celkové 

vizualni  vyzněni publikace — grid muže byt založeny na geometrii,  na typografickych 

poměrech, asymetricky, experimentalni, mnohovrstevnaty atd. Zaleži na zaměru designéra 

a funkci publikace, jaky sazebni obrazec zvoli; dobry navrh by vsak měl vytvaret pocit 

40 LEWIS, Peter: A Wish List for iPad-app Developers, 2011; s. 246
41 KATOLICKÝ, Arnost: E-book. E-kniha. Elektronicka kniha., 2000; dostupny z: 

http://www.ebook.zcu.cz/e_book_pdf.pdf 
42 PECINA, Martin: Knihy a typografie, 2012; s. 59
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harmonie a vizualně podporovat obsah. Je treba rovněž myslet na to, zda je navrhovany 

dokument  definitivni  ci  se  bude  měnit  s  prechodem  na  jiné  zarizeni.  Publikace  by 

v každém pripadě měla byt prehledna a ctenar by se v ni neměl ztratit.

Kromě zakladnich orientacnich prvku, jež zname z tistěnych knih (napr. paginace, obsah), 

vystupuje v pripadě digitalni  publikace  do popredi  dalsi  duležity požadavek,  kterym je 

navigace. Svym zpusobem je tento postup znamy již z oblasti webovych stranek, kdy je 

nezbytné  uvědomit  si  celkovou  architekturu  stranky  a  na  zakladě  toho  vytvorit 

odpovidajici  navigacni  systém.  Běžnym  standardem  je  tak  použivani  hypertextovych 

odkazu. Oproti webovym strankam zobrazenym na monitoru vsak spolu s tabletem/cteckou 

vstupuje do hry specificky prvek: ovladani pomoci gest. Definované principy v dotykovém 

ovladani  tabletu a  ctecky (svihnuti,  taženi,  klepnuti  atd.) mohou zcela  nahradit  některé 

navigacni  prvky  (napriklad  skok  na  dalsi/predchozi  stranku,  vyvolani  obsahu  apod.). 

Spravné  využiti  takovych  vlastnosti  a  funkci  muže  uživateli  znacně  usnadnit  proces 

prohliženi knihy a poskytnout pridanou hodnotu.

Dotykového  ovladani  lze využit  také  v  pripadě  vkladani  interaktivniho  obsahu (video, 

zvuky, slideshow z fotografii atd.). Takova interakce je pro uživatele duležita, psychicky 

ho spojuje se zobrazenym obsahem a vyvolava v něm pocit realnosti. Oblibenym prvkem 

uplatňovanym v elektronickych knihach je iluze otaceni  stranek. Čtenar digitalni knihy 

muže využivat také dalsich prijemnych vlastnosti, jako je zvyrazňovani casti textu, uloženi 

rozecteného mista a vytvareni založek.

Žadny z  obohacujicich  momentu by vsak neměl  byt  na  úkor  citelnosti.  Designér  musi 

zvažit použiti kontrastu, velikost pisma a v pripadě tabletu i volbu barev. Pro delsi cteni 

nejsou vhodné zarivé odstiny, které mohou unavovat oci.

Největsi vyhodou digitalnich publikaci je bezesporu možnost mit je vsude s sebou. S tim se  

poji otazka datové velikosti, kterou by designér měl brat v potaz. Čim narocnějsi publikace 

co do obsahu použitych obrazu, textur a multimédii, tim větsi datova velikost. Ta muže byt 

nevyhodna pri stahovani publikace z internetového obchodu. Designér by tedy měl zabyvat 

otazkou vhodné optimalizace.

V pripadě digitalni publikace, ktera se zaměruje na hudebni publicistku, hraje obrazovy 

doprovod  duležitou  roli.  Možnosti,  jak  pristoupit  ke  grafické  úpravě,  jsou  v  pripadě 

hudebni  publikace  benevolentni,  je  vsak  dobré  pamatovat  na  koncového  ctenare 

a prizpusobit design jeho preferencim a hudebnimu prostredi, v němž se pohybuje.
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5 TRANSFER KNIHY Z TIŠTĚNÉ DO DIGITÁLNÍ FORMY A 

JEJICH SROVNÁNÍ

Je nasnadě, že text tistěny neni totéž co text na obrazovce. Stejně jako se lisi jeho nosic, 

médium  zachycujici  informaci,  měni  se  i  nase  vnimani  a  pristup  k  němu.  Vzhledem 

k tomu,  že  vystup  této  diplomové  prace  je  interaktivni  kniha,  rada  bych  tyto  rozdily 

demonstrovala pravě na objektu knihy: v této kapitole odhaluji cenné hodnoty, které v sobě 

po staleti nese tistěné dilo jako zdroj informaci, jakož i prednosti v textové oblasti spjaté 

s dobou digitalni. Zaroveň se pokusim poukazat na slabé stranky, kterym obě pojeti knihy 

musi  celit,  a  shrnout  technologické,  vytvarné  i  funkcni  rozdily  vyskytujici  se  v těchto 

oblastech.  To vse v ohledu k soucasné spolecnosti,  zahlcené premirou informaci  vseho 

druhu, dematerializujici, digitalizujici, ale na druhou stranu — vracejici se k historickym 

jistotam — volajici po tradici.

5.1 Čtenář kontra uživatel

Nejkrásnějším  darem božím  je  vynález  tiskových  liter,  jimiž  se  knihy  nesmírně  rychle  

rozmnožují.43 Komensky by byl  jistě  prekvapen,  jak snadno se knihy,  respektive jejich 

obsah siri v dnesni internetové době. S největsi pravděpodobnosti by byl prekvapen i ze 

samotné skutecnosti, co se za knihu da považovat.

Primarnim úkolem tistěnych knih jako kulturnich produktu je nést informaci. Nejen tu, jež 

se skryva mezi radky, ale také tu, ktera k nam promlouva z hlediska vizualniho zpracovani,  

stari knihy i použitého materialu. Tato sděleni privadi k životu ten, kdo knihu drži v ruce 

a listuje strankami: čtenář. Elektronicka kniha vsak posouva hranice mnohem dale. Změna 

média zapriciňuje  odlisné chapani tradicniho pojeti  knihy. Tak napriklad,  e-book žadné 

stranky  nema.  Alespoň  ne  ty  opravdové,  papirové.  Elektronickou  knihou  nemužeme 

listovat.  Takova „dnesni  kniha“  dokonce  nema hrbet,  osu souměrnosti,  ktera  odjakživa 

hrala hlavni roli v kompozici i samotném charakteru knihy. Rucni praci pri vyrobě nahradil 

pocitac. Ke zhotoveni elektronické knihy staci jeden clověk. A ten ji muže během několika 

malo vterin poskytnout k precteni celému světu.

Za čtenáře se vsak považujeme stale. V ohledu elektronickych knih jako zarizeni se vsak 

objevuje i dalsi oznaceni: uživatel. Je nabiledni, že použit toto slovo v souvislosti s tistěnou 

knihou by bylo znacně nesikovné. Zatimco drive byly e-knihy dostupné pro omezenou 

skupinu lidi, predevsim vyzkumniky, vyvojare a akademiky, dnes je publikum mnohem 

sirsi. Čtecky a tablety se stavaji dostupnym spolecnikem stale vice lidi ruznych věkovych 

43 KOMENSKÝ, Jan Amos: Živa tiskarna aneb Lis myslenky, 1968
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kategorii,  ceny  zarizeni  klesaji  a  nabidka  se  rozsiruje.  Potreba  mit  prehled  kdekoliv 

a kdykoliv  roste.  Roste  také  touha  tyto  informace  sdilet.  Ta  samozrejmě  existuje 

odnepaměti,  avsak  jakkoliv  to  drive  bylo  narocné a  zdlouhavé,  pritomnost  nam nabizi 

mnohem pohodlnějsi možnosti.

5.2 Technologické výhody a nevýhody e-knihy

Technologické  zpracovani  digitalnich  knih  s  sebou  prinasi  nesporné  vyhody,  ale  také 

nevyhody, kterych se vyvoj zatim nedokazal vyvarovat.

Výhody elektronické knihy

• Šetri misto. Jedna ctecka nebo tablet ma schopnost pojmout stovky až tisice titulu, 

které jsou uživateli okamžitě a kdekoliv k dispozici.

• Je rychle a snadno siritelna. Kopie mohou vznikat v nekonecném množstvi.

• Reaguje  na  potreby  uživatele,  setri  namahu,  je  interaktivni.  Uživatel  napriklad 

muže měnit velikost pisma a ci použit software pro prevod do mluvené podoby.

• Text muže byt obohacen o multimedialni  obsah (videa, animace,  audionahravky 

atd.) a hypertextové odkazy.

• Ma nizkou hmotnost.

• Nabizi  možnost  rychlého  vyhledavani  v  textu,  vytvareni  založek  ci  uloženi 

rozecteného mista.

Nevýhody elektronické knihy

• Pro precteni textu je nutné mit vhodné zarizeni (tablet, e-reader).

• Na ruznych zarizenich se obsah muže zobrazovat odlisně. Automatické formatovani 

vyrazně zhorsuje vzhled a plynulost textu (velké mezislovni mezery apod.).

• Svitici displej44 neni vhodny pro dlouhodobé cteni.

5.3 Emoce

Čteni tistěné knihy nikdy nebylo zažitkem pouze pro zrak, ale i pro dalsi lidské smysly. 

Pohyb  oci  procitajicich  text  doprovazi  zvuk  vydavany  obracenim  jednotlivych  listu. 

Zatimco  prsty  jsou  zaměstnavany  strukturou  papiru  ci  zkoumaji  povrchové  poniceni 

a opotrebeni vazby, cich provokuje specificka vuně knihy. Ať už ta, již zname z novych, 

44 Plati v pripadě tabletu.
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cerstvych publikaci, nebo vuně vzpominek neodmyslitelně spjata s antikvariatem. Kniha je 

duvěrnym pritelem pro osamělé chvile, stejně jako každodennim spolecnikem. Jedna vedle 

druhé  naskladana  v  knihovnicce  tvori  nezaměnitelnou  soucast  nasich  domovu.  Jeji 

ohmatana obalka nam pripomina, kolik casu jsme s ni stravili. Vypovida o nas samych. 

Neni proto divu, že ke kniham muže vzniknout citova vazba, velmi specialni druh zalibeni, 

ktery clověka provazi zpravidla cely život.

Pokrocilym  pripadem  takového  vztahu  je  bibliofilie,  cesky  „knihomilstvi“,  které  je 

definovano jako laska ke kniham prerustajici  ve sběratelskou vaseň. Zpravidla se jedna 

o krasné knihy, ve kterych je kladen zvlastni duraz na typografickou úpravu, ilustrace ci 

originalni typ vazby. Prvni spolek bibliofilu vznikl jako reakce na úpadek knižni kultury 

a snažil se alespoň castecně vratit kniham jejich puvodni kvalitu. Postupně zacaly vychazet 

„bibliofilské“ knihy, totiž takové, které byly tistěny v malém nakladu a preciznějsi úpravě 

vyhradně pro sběratele.

Ac  se  budeme snažit  sebevic,  vytvorit  si  silny  vztah  ke  knize  elektronické  je  vesměs 

nemožné.  Do  e-knihy  si  nezaložime  starou  pohlednici  jako  založku,  neposlouži  jako 

nastroj pro uchovani ctyrlistku. Digitalni knihu nepodepise nas oblibeny spisovatel, neni 

ani predmětem vzpominek na dětstvi,  kdy jsme si  ilustrace v nejoblibenějsi  pohadkové 

knižce „vylepsili“ pastelkami. E-book v sobě neobsahuje krasu a osobitost starych knih.

Nutno vsak rici, že i elektronické publikace maji vlastnosti, ke kterym mužeme pozitivně 

prilnout  — predevsim pak pohodlnost,  s  jakou se  k nam informace dostavaji,  rychlost 

a prijemné uživatelské prostredi.

5.4 Budoucnost knihy

Mezi nejúčinnější, nejtrvalejší a nejstarší prostředky sdělovati lidské myšlenky a city náleží  

kniha. Jest po stránce obsahové, tak i jako výrobek výrazem své doby a svého prostředí;  

jest  plodem  těch,  kdo  byli  v  těchto  směrech  jejími  průvodci.  Jest  měřítkem  kulturní  

vyspělosti svých původců i národů, k nimž náleželi.45

Tistěné  knize  bylo  predpovidano,  že  bude zahubena  nastupem elektronického cteni  — 

nestalo se. A tak jako se kodex neprestal po vynalezeni knihtisku použivat ze dne na den, 

ani kniha se nevytratila. Napric staletimi stale tvori trvaly nosic informaci a jako médium 

nyni existuje vedle média digitalniho.

45 TOBOLKA, Zdeněk: Kniha: jeji vznik, vyvoj a rozbor, 1949; s. 1 
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Nikdy  jsme  nepociťovali  tak  silnou  potrebu  cist  a  psat  jako  v  dnesni  době.  Vyvoj 

nezastavime a driv než se nadějeme, bude tady nova elektronicka kniha. Modernějsi, lepsi, 

chytrejsi. Troufam si rici, že hranice mezi jednotlivymi médii se budou cim dal vice stirat. 

Tim  větsi  a  narocnějsi  se  jevi  úkol  pro  designéra,  ktery  bude  muset  své  navrhy 

prizpusobovat několika platformam najednou.
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ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI

Téma žurnalistické evoluce vlivem digitalizace médii a rozvoje elektronického publikovani 

by  zajisté  bylo  plodnym  tématem  k  dalsi  diskusi.  Hlavnim  informacnim  zdrojem  je 

v dnesni době internet a poptavka po online magazinech stoupa46. Změn doznala predevsim 

vydavatelska praxe, jež se v soucasnosti musi soustredit jak na tistěné publikovani, tak na 

možnost poskytovat informace prostrednictvim elektronickych zarizeni — ať už se jedna 

o optimalizaci webovych zpravodaju pro tablety ci vytvoreni samostatné mobilni aplikace. 

Obě varianty s sebou nesou jista specifika, ktera je nutno pri vytvareni brat v potaz.

Pokud jde  o hudebni  publicitiku,  plati,  že  diky velkému množstvi  nejruznějsich  online 

hudebnich zpravodaju, zinu a blogu je prisun jednotlivych informaci prakticky nekonecny. 

Zažitek  umocňuje  pridany  multimedialni  obsah.  A pravě  tablet  muže byt  vniman  jako 

prostrednik k vyhledavani takovych zdroju. Tistěny hudebni magazin naproti  tomu stoji 

jako svébytné médium, jehož největsi vyhodou je to, že informace ci zabavu predklada 

ctenari ve vytriděné a komplexni formě. Priležitosti je tyto sekce propojit, najit zpusob, jak 

změnit medialni chovani v pripadě tabletu a uplatnit osobity a konzistentni pristup tistěné 

hudebni publicistiky také na obrazovce tabletu.

46 13% veskerych zpravodajskych prijmu v USA je z online casopisu a novin. Zdroj: zpravy ČT24, 4. 5. 
2013



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 46

II. PRAKTICKÁ ČÁST
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6 UJASNĚNÍ ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE A DEFINICE CÍLŮ

Úkolem  této  diplomové  prace  je  vytvoreni  autorské  interaktivni  knihy  hudebně-

publicistického  charakteru  pro  Apple  iPad  za  použiti  konkrétnich  grafickych  prvku 

a odpovidajici vizuality. Soucasti úkolu je naplněni knihy vlastnim obsahem, ktery tvori:

• reportažni video- a audionahravky,

• reportažni fotografie,

• autorské reportažni texty

• a autorské ilustrace.

Vzhledem k tomu, že mam cely život velmi blizky vztah k hudbě a grafickému designu 

v hudebni  sfére,  rozhodla  jsem se v  ramci  své  diplomové  prace  věnovat  pravě  oblasti 

hudebnich skupin.  Apple iPad jsem pro svou praci  zvolila  proto,  že v něm citim silny 

potencial pro oblast kulturni žurnalistiky, respektive hudebni publicistiku, kterou by mohl 

diky svym multimedialnim funkcim mimoradně obohatit.

V  soucasné  době  zastavam  post  grafického  designéra  v  nezavislém  hudebnim  klubu 

Melodka v Brně, a tak jsem si ke svému vyzkumu vybrala pravě toto prostredi. Program 

Melodky je pestry jak žanrově, tak co do obsahu — téměr každy den se zde uskutecni  

nějaky koncert. Pravidelně se na internetu objevuji recenze vystoupeni hudebnich skupin, 

které  na Melodce odehraly svou show, ať už jde o domaci  kapely mensiho formatu ci 

světova jména.  Tyto clanky vsak shrnuji narazově jen jednu akci, nepohliži  na hudebni 

děni v klubu komplexně a dlouhodobě. Úkolem vyzkumu na Melodce proto bylo zaměrit 

se na delsi  casovy úsek, odhalit  momenty z koncertniho života vystupujicich interpretu 

i jejich fanousku a nasledně vse promitnout v ramci reportažni autorské knihy pro iPad. 

Nastrojem reportaže jsou videorozhovory s kapelami, audiovizualni zaznam jejich živého 

vystoupeni  a  nahravané  rozhovory  s  fanousky.  Tyto  materialy  jsem  sbirala  po  dobu 

jednoho měsice pravě na pudě klubu Melodka, ktery tak zastresuje vsechny casti knihy. 

Vzhledem k objemnějsimu rozsahu reportažnich dat i celkové úpravě je oznaceni „kniha“ 

dle mého nazoru adekvatni.

Větsinu  hudebně-publicistickych  vystupu,  konkrétně  hudebnich  reportaži  najdeme 

nejcastěji v tistěné formě v casopisech a novinach ci jako clanek na internetu. Moje ambice 

spociva v odhaleni inovatorského pohledu na hudebni publicistiku prostrednictvim nového 

média (iPad),  ktery je  v souladu s funkcnimi principy grafického designu a typografie 

rozsirenim do oblasti elektronického publikovani. Projekt reaguje na rychle se rozvijejici 
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technologie a silici poptavku na trhu mobilnich aplikaci a elektronickych knih.

Textové i vytvarné zpracovani knihy je založeno na mém subjektivnim pohledu na celou 

problematiku hudebnich skupin, potažmo subkultur a děni v hudebnim klubu. Touto cestou 

je  ctenari  predkladan  osobni  nazor  a  dojmy,  které  ve  mně  cas  straveny  na  Melodce 

zanechal.  Cela  publikace  by  tedy  měla  tvorit  jakysi  denik  shrnujici  měsicni  děni 

v hudebnim klubu pohledem jednoho clověka.

6.1 Cíle diplomové práce

Cilem je vytvoreni takové publikace,  ktera plni funkci knihy i reportažniho clanku, ale 

zaroveň je v mnohém prekonava. Oproti tistěné knize by diky použiti iPadu měla ctenari 

prinést pridanou hodnotu v podobě interaktivně multimedialniho obsahu. Ten je zaroveň 

obohacujicim prvkem reportaže, ktera diky němu ziskava komplexnějsi charakter. Pomoci 

autorskych  textu  a  ilustraci  se  kniha  snaži  udržet  si  osobity  nadech  a  diky  použiti 

hudebniho žargonu muže byt pritažliva jak pro fanousky, tak pro hudebniky. Pohodlné je 

rovněž dotykové ovladani, které je snadné a intuitivni.

Kniha by měla byt navržena v takovém duchu, ktery by vytvarně doplňoval dané téma 

a podněcoval ctenare ke cteni. Snahou je moderni, atraktivni a inspirujici graficka úprava, 

ktera  bude zaroveň svérazna a nezaměnitelna.

V neposledni  radě  je  cilem zhodnotit  netradicni  pristup k hudebni  publicistice,  jenž  je 

vyjimecny a neobvykly pravě v uplatněni dlouhodobějsiho pruzkumu na konkrétnim mistě. 

Chci poskytnout ctenari  pohled na to, co vsechno se muže za měsic odehrat  v jednom 

hudebnim klubu a tim znasobit jeho zažitek, ktery je ve větsině pripadu jednorazovy.
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7 REPORTÁŽ A SBĚR MATERIÁLŮ

Samotnému  zpracovavani  knihy  predchazi  dukladny  sběr  relevantnich  materialu,  které 

budou nasledně zúroceny jako naplň knihy. K tomu, abychom mohli o knize hovorit jako 

o reportažni, je nutno definovat zakladni profesni pojmy:

Žurnalistika — Jakýkoli vytvořený text v písemné, zvukové nebo vizuální podobě, který je  

publiku předkládán jako pravdivé oznámení nebo záznam jisté, až dosud neznámé (nové)  

skutečnosti  existující v současném společenském světě.47 Žurnalistiku tvori  dvě zakladni 

složky:

a) Zpravodajstvi —  Nabízení  informací (tzv.  zpráv) o rozmanitých událostech,  které by  

mohly být pro příjemce důležité, užitečné — nebo alespoň zajímavé.48 Zpravodajstvi tedy 

sbira,  tridi  a  shromažďuje  informace,  které  pak  prostrednictvim  verejnych  sdělovacich 

prostredku predava verejnosti.

b)  Publicistika —  Narozdil  od  zpravodajstvi  obsahuji  publicistické  texty  autoruv 

subjektivni  nazor,  komentar  ci  postoj.  Ten muže  byt  doplněn o  hodnoceni,  analyzy ci 

emotivni prvky. Mezi hlavni publicistické žanry patri clanek, reportaž (report), interview, 

fejeton, recenze aj.49

V praci jsou uplatněny principy hudební publicistiky, konkrétně reportáž a interview.

7.1 Charakteristické prvky reportáže

Reportaž je publicisticky žanr, jenž je založen na reportérově svědectvi o tom, že někde 

byl, něco viděl a prožil. Reportaž reflektuje informace o pruběhu, mistě i casu udalosti a je  

vitana větsi mira subjektivity a neformalni charakter.

Zde je seznam nejduležitějsich zasad, které by každy reportér měl brat v potaz.49 Zaroveň 

je doplněn o komentar, ktery popisuje muj reportérsky pristup.

• Reportáž je odrazem osobnosti reportéra, je tedy možné do ní zahrnout jak jeho  

osobní stanoviska a názory, tak subjektivní dojmy a emoce.

Celou  knihu  vnimam  jako  denik  popisujici  měsicni  děni  v  hudebnim  klubu  vlastnim 

pohledem.  Uplatňuji  zde  své  osobni  nazory,  aplikuji  hudebni  zkusenosti  a  hodnotim 

vystoupeni kapely z hlediska hudebnich preferenci jak po strance textové, tak vytvarné.

47 MCNAIR, Brian: Sociologie žurnalistiky, 1998; s. 11
48 TRAMPOTA, Tomas: Zpravodajstvi, 2006; s. 23
49 DOČEKALOVÁ, Markéta: Tvurci psani, 2006; s. 34, 38
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• V reportáži se vítá výpověď dalších svědků či spoluúčastníků a použití přímé řeči.  

Efektivním nástrojem je interview.

Nosnym prvkem knihy jsou rozhovory zaznamenavané na videokameru a diktafon.

• Důležitou součást reportáže tvoří obrazový materiál — fotografie či videonahrávky.  

Můžeme  ji  obohatit  také  o  zvukový  záznam  či  doprovodné  animace.  Pokud  je  

reportáž  postavena  výhradně  na  fotografických  podkladech,  hovoříme  

o fotoreportáži.

V ramci každého vecera jsem nasbirala několik desitek doprovodnych fotografii. Disponuji 

rovněž zaznamy vystoupeni kapel zachycené pomoci videokamery.

• Reportáž by měla čtenáři přinášet něco nového a neopakovatelného. Reportér si  

musí dopředu ujasnit, co je na jeho tématu zajímavé, čeho chce dosáhnout a jaké je  

hlavní sdělení.

Hlavni prednost se skryva v uplatněni dlouhodobějsiho pohledu na děni v hudebnim klubu, 

ktery prostrednictvim knihy nabizim ctenarum.

7.2 Obsahové, místní a časové vymezení reportáže

Zdroj pro reportaž tedy tvori nasledujici data:

1. Interview s jednim nebo vice cleny hudebni skupiny ci hudebniho projektu, jenž 

vystupuje v ramci daného dne — zaznam formou videonahravky a audionahravky.

2. Živé vystoupeni/koncert  hudebni  skupiny ci  hudebniho projektu,  jenž  vystupuje 

v ramci daného dne — zaznam formou videonahravky a fotografie.

3. Doprovodné prvky a momenty spojené s hudebni skupinou ci hudebnim projektem, 

jenž vystupuje v ramci daného dne — zaznam formou fotografie.

4. Interview s jednim nebo vice fanousky hudebni skupiny ci hudebniho projektu, jenž 

vystupuje v ramci daného dne — zaznam formou audionahravky.

Vsechna data byla porizena pred, v pruběhu nebo po koncertu vystupujici kapely.

Materialy jsem sbirala v terminu  od 11. října 2012 do 11. listopadu 2012 v prostorach 

hlavniho salu a zakulisi (backstage) hudebního klubu Melodka, Kounicova 20/22, Brno.

Melodka  patri  mezi  stalice  brněnské  klubové  scény  a  diky  svému  multižanrovému 

zaměreni se vedle hudebnich klubu Metro Music Bar a Fléda radi mezi nejvyznamnějsi. 

V roce 2006 ziskala nového majitele a dusledkem rozsahlych rekonstrukci a rozsirenim 
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dramaturgického  zaběru  také  velké  množstvi  novych  navstěvniku.  Stridaji  se  formace 

tradicnich hudebnich stylu jako je rock, metal, punk, hardcore nebo hip hop, objevil se 

vsak už i drum'n'bass, electro swing, ska nebo indie. Avsak duraz na rockové akce trva. 

V soucasnosti klub nabizi  program bohaty na vystoupeni znamych světovych kapel, ale 

i zacinajicich  skupin.  Melodka  spolupracuje  s  Radiem  Hey,  magazinem  Metropolis, 

pivovarem Starobrno a dalsimi, které ji pomahaji s kvalitni propagaci. Silnou strankou je 

spickova zvukova i osvětlovaci technika. Kapacita prostoru je necelych 500 osob.

7.3 Nástroj reportáže: interview

Rozhovory s hudebnimi skupinami považuji za stěžejni prvek celé reportaže a mimo jiné 

se od nich odviji také vytvarné zpracovani knihy. V reportažnim rozhovoru hraje duležitou 

roli popis ci vyobrazeni situace, portrétu zpovidané osoby ci celkové atmosféry.

„Dobrý článek,  který je  založený na interview s hvězdou,  poskytuje  čtenáři  pocit  větší  

intimity se subjektem.“50

Metoda  rozhovoru  zaznamenavaného  jako  video  je  proto  pro  úcely  reportažni  knihy 

idealni, neboť ma schopnost v sobě zachytit nazory hudebniku, jejich pocity, vyrazy tvare 

a dalsi nonverbalni projevy, které prepsany rozhovor neobsahne. Zaroveň je diky použiti 

hovorové cestiny pro ctenare lépe stravitelny a pochopitelny.

7.3.1 Zásady a etika interview

Zakladem  metodicky  vedeného  rozhovoru  (interview)  by  měla  byt  dukladna  priprava 

v podobě sestaveni konceptu,  seznamu otazek a  provedeni  reserse o dotazované osobě. 

Interview neni klasickou konverzaci, ale prinasi s sebou množstvi zasad, se kterymi bylo 

treba se v predstihu seznamit a dodržovat je. Proto je pred samotnym zahajenim dotazovani  

nezbytné mit na paměti nasledujici51:

• Zpovidana osoba musi udělit vyslovny souhlas k úcasti. Interview nelze provadět 

jako zdanlivě neformalni konverzaci, pricemž by jeho vystupy byly použity v ramci 

dalsich zkoumani.

• Zpovidana osoba ma pravo vědět, k jakému úcelu budou vystupy interview použity, 

popr. zda budou zverejněny — pokud ano, kde a kdy.

• Zpovidana osoba ma pravo odmitnout zverejněni vysledku ci zaznamu rozhovoru.

50 MCKAY, Jenny: The magazines handbook, 2006; s. 111
51 HENDL, Jan: Kvalitativni vyzkum, 2005
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• Pokud  je  zpovidana  osoba  během  rozhovoru  zaznamenavana  (videokamera, 

diktafon aj.), musi byt s touto skutecnosti dopredu seznamena.

Rozhovory  se  děli  na  tri  zakladni  typy:  strukturované  (structured),  polostrukturované  

(semi-structured)  a nestrukturované  (unstructured)52.  Pro  úcely  této  knihy  byl  zvolen 

polostrukturovany,  tedy  castecně  rizeny  osobni  rozhovor.  V  ramci  takového  jsem 

pripravila  seznam  otazek,  jejichž  poradi  bylo  flexibilně  prizpusobeno  konkrétnimu 

pripadu. Tato témata dale doplňovaly rozvijejici, popr. sondažni dotazy (napr.  Můžete mi 

o tom říci  něco víc?),  které  reagovaly  na  momentalni  sděleni  zpovidaného.  Formulace 

otazek  by  měla  byt  jasna  a  srozumitelna.  Spontanni  rozvijeni  myslenek  ze  strany 

zpovidané osoby považuji  za žadouci,  duležité  je  vsak udržet  si k obsahu sdělovanych 

informaci neutralni postoj a neovlivňovat tak celkovou vypověď. V pruběhu rozhovoru je 

vhodné dbat na úplnost a kvalitu sdělovanych dat a prizpusobit se casovym možnostem 

zpovidané kapely.

7.3.2 Cíle interview

Cile  rozhovoru  je  nutno  si  stanovit  predem,  jelikož  se  od  nich  odviji  sestava  otazek 

a celkovy směr, proces i nalada, v jaké interview hodlame vést. Mymi ambicemi v ohledu 

rozhovoru bylo:

• Zjistit  zakladni  informace  o  hudebnich  skupinach,  které  vystupovaly  v  klubu 

Melodka v obdobi od 11. rijna 2012 do 11. listopadu 2012.

• Poukazat na rozdily v hudebnich žanrech a subkulturach.

• Poukazat na rozdily v pristupu ceskych a zahranicnich interpretu.

• Zaujmout a pobavit ctenare.

7.3.3 Tematické okruhy a otázky kladené v rámci rozhovoru

Zde  je  seznam  otazek,  ze  kterych  jsem  pri  rozhovorech  se  cleny  hudebnich  skupin 

vychazela. 

Představení kapely

• Kdy kapela vznikla, jak jste se dali dohromady?

• K jakému hudebnimu žanru se radite?

• Co pro vas znamena hrat tento styl? Jak k němu pristupujete?

52 DENSCOMBE, Martyn: The good research guide: for small-scale social research projects, 2007; s. 175
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• Mate nějaké heslo nebo filozofii, kterou se pri své tvorbě ridite?

• O cem jsou vase texty? Kde se inspirujete?

• Na co ve své tvorbě kladete největsi duraz?

Image a propagace

• Jak ke své tvorbě pristupujete z hlediska image?

• Jakym zpusobem o sobě davate vědět? Jak propagujete svoji kapelu?

Názor kapely na českou hudební scénu

• Jak byste zhodnotili podminky, které ceska hudebni scéna uděluje kapelam vaseho 

zaměreni?

Plány do budoucna a vzkaz fanouškům

• Jaké jsou vase plany do budoucna?

• Co byste chtěli vzkazat svym fanouskum?

7.4 Nástroj reportáže: Fotodokumentace

Kromě videozaznamu jsou nedilnou soucasti reportaže i dalsi obrazova data, zejména pak 

fotografie. Ty byly porizeny s cilem približit ctenari situaci a atmosféru vecera na Melodce.  

Na fotografiich tak mužeme nalézt:

• Motivy  spojené  s  vystupujici  skupinou  —  vystoupeni  kapely,  zkouska  pred 

koncertem, pohled do zakulisi, stanek s propagacnimi predměty, kapela s fanousky, 

plakat ke koncertu, seznam pisni hranych pri vystoupeni, hudebni nastroje a dalsi.

• Motivy spojené s fanousky — fanousci během vystoupeni kapely (ovace, atmosféra 

děje pod podiem), množstvi fanousku v klubu, oděv fanousku urcitého hudebniho 

žanru, fanousci v zakulisi a dalsi.

• Motivy spojené s klubem — zaběry klubu souvisejici s danym vecerem, detaily 

interiéru, zaběr na zvukare, osvětleni a dalsi.

Veskeré  fotografie  i  videozaznamy  byly  ziskany  pomoci  kapesni  videokamery  Kodak 

PlaySport ZX5, ktera ma dobry vykon i pri zhorsenych světelnych podminkach a je tudiž 

pro použiti v hudebnim klubu idealni.
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8 ANALÝZY

V ramci vyvoje interaktivni  knihy je treba se zaměrit  také  na otazku marketingu.  Tato 

kapitola obsahuje hodnoceni knihy za použiti SWOT analyzy a charakteristiku cilového 

publika. Oboji je pro vytvareni knihy a potažmo jeji dalsi fungovani nezbytné.

8.1 SWOT analýza

SWOT analýza je  metoda analýzy používána hlavně v marketingu, díky které je možné  

zhodnotit silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities)  

a ohrožení (Threats) spojené s určitým produktem, značkou, projektem, typem podnikání či  

firmou  obecně.  Přitom  platí,  že  silné  a  slabé  stránky  se  týkají  konkrétního  produktu,  

příležitosti a hrozby jsou popisem trhu neboli prostředí kolem produktu.53

Silné stránky (Strenghts)

• Unikatni produkt

• Interaktivita a multimedialni obsah

• Netradicni pristup k hudebni publicistice

• Zajimavé grafické ztvarněni

• Osobity pristup

Slabé stránky (Weaknesses)

• K precteni je zapotrebi mit iPad

• Objemna datova velikost

Příležitosti (Opportunities)

• Publikovani na App Store

• Vytvoreni verze pro Android

• Propagace hudebnich skupin

• Propagace hudebniho klubu

• Rozsireni obsahu (zaběru) knihy o dalsi prvky

• Nova zajimava spoluprace s hudebniky na poli grafického designu

• Užiti modelu reportažni knihy pro komercni priležitosti (festivaly apod.)

53 SWOT analyza. MediaGuru, 2013. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/swot-analyza
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Hrozby (Threats)

• Ekonomicky narocny projekt

• Nova konkurence

• „Zapadnuti“ v dusledku velkého množstvi aplikaci pro iPad

8.2 Určení cílových skupin

Klicovym krokem pri  navrhovani jakéhokoli  produktu,  tedy i této interaktivni knihy, je 

specifikace  cilové  skupiny  (charakteristika  prijemcu,  jimž  je  sděleni  urceno).  Spravna 

charakteristika  napomaha  odhalit  prostredky,  pomoci  kterych  lze  postihnout  konkrétni 

publikum a zvysit tim potencial úspěchu celé publikace. Jinymi slovy: to, co kniha rika, 

jaké vizualni a verbalni prostredky k tomu voli, se děje s ohledem na ctenare.

Nejduležitějsim faktorem, ktery bude rozhodovat v otazce cilové skupiny, je vztah ctenare 

k hudebnimu klubu Melodka. Dle složeni navstěvniku Melodky se dale da odhadovat, že 

ctenarem knihy bude clověk v približném věkovém rozmezi 18—35 let.

Predpokladejme  tedy,  že  hlavni  cilové  publikum  budou  tvorit  zastupci  nasledujicich 

skupin:

• Členové hudebních kapel, které na Melodce vystupovaly

Jedna  se  o  cleny  skupin  ci  samostatné  interprety,  kteri  na  Melodce  uskutecnili  své 

vystoupeni v terminu 11. rijna — 11. listopadu 2012 a tim padem jsou zahrnuty do mé 

reportaže.  Vzhledem  k  tomu,  že  drtiva  větsina  interpretu,  se  kterymi  jsem  v  ramci 

interview  komunikovala,  měla  zajem  vyslednou  knihu  vidět,  považuji  tento  segment 

cilového publika za stěžejni.

Proc si segment knihu precte: zvědavost, srovnani s osobnim prožitkem, sebereflexe.

• Fanoušci  a přátelé hudebních skupin, které vystupovaly na Melodce

Skupina  fanousku,  kteri  navstivili  koncert  své  oblibené  kapely  na  Melodce  v  terminu 

11. rijna — 11. listopadu 2012. Zaroveň sem mužeme zaradit fanousky a pratele, kteri se 

sice  koncertu  na  Melodce  nezúcastnili,  ale  sleduji  kapelni  život  a  chtěji  vědět,  jak 

vystoupeni proběhlo.

Proc  si  segment  knihu  precte:  zvědavost,  srovnani  s  osobnim  prožitkem,  touha  po 

informacich o své oblibené kapele ci priteli-hudebnikovi.
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• Hudebníci a hudební nadšenci

Tuto skupinu tvori muzikanti, které zajimaji koncertni zkusenosti jinych kapel. Dale pak 

milovnici hudby se zajmem o domaci hudebni děni.

Proc si segment knihu precte: zvědavost, srovnani s vlastni zkusenosti.

• Návštěvníci hudebního klubu Melodka

Lidé, kteri navstěvuji Melodku ať už pravidelně nebo v ramci vybranych akci.

Proc si segment knihu precte: zvědavost.

• Ostatní

Do této casti publika mohou patrit  zaměstnanci klubu Melodka, majitelé a zaměstnanci 

konkurencnich hudebnich klubu, hudebni publicisté a dalsi nespecifikované skupiny.

Proc si segment knihu precte: zvědavost, konkurenceschopnost.

Tento rozbor pomuže definovat prostredky, diky kterym dojde k navozeni komunikacni 

situace,  v  niž  bude  kniha  pro  ctenare  pritažliva.  Jejich  praktické  využiti  je  konkrétně 

popsano v nasledujicich kapitolach.
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9 REALIZACE

Pri samotném navrhovani  interaktivni  knihy jsem se snažila mit  na vědomi každy fakt 

urceny na zakladě predchozich analyz i znalosti, které jsem nabyla v ramci studia v ateliéru  

vizualni komunikace, a adekvatně je v projektu zúrocit.

Je  treba  pohližet  na  problém  komplexně  a  zaměrit  se  jak  na  vytvarné,  tak  funkcni 

zpracovani.

9.1 Výběr platformy

Prvopocatek celé prace tvori podstatné rozhodnuti, pro kterou platformu by měla byt kniha 

vytvorena. Vzhledem k tomu, že klicovou roli v knize hraji multimédia, hned zezacatku 

jsem vyradila  zarizeni  primarně  uzpusobena  pro  textovy  obsah  (ctecky  elektronickych 

knih).  Seznam možnosti  byl dale  zkracen o chytré mobilni  telefony,  neboť jejich maly 

format  se  jevi  pro  úcely  interaktivni  knihy  jako  nevhodny.  Nedovolil  by  plně  využit 

potencial vytvarného zpracovani interaktivni knihy, predevsim ilustraci.

Po tomto vstupnim zhodnoceni se možnosti omezily na tri potencionalni: tablet založeny 

na open-sourcové platformě Android, tablet s operacnim systémem Windows nebo iPad od 

spolecnosti  Apple  postaveny  na  bazi  iOS.  Volba  padla  na  treti  zminěnou  variantu  — 

predevsim pro silné stranky a vyhody, které s sebou použiti iPadu prinasi.

9.2 Definice atributů interaktivní knihy vzhledem k relevantním 

mediálním produktům

Nasledujici  tabulka  obsahuje  srovnani  pristupu,  ktery  je  uplatněn  v  ramci  interaktivni 

knihy, a pristupu typickych pro medialni produkty, jichž je „Měsic v kotli“ fúzi: hudebni 

magazin, hudebni zine/blog, kniha a aplikace pro mobilni zarizeni.

Tab.  2.   Atributy  interaktivní  knihy  vzhledem  k  relevantním  

mediálním produktům

Hudební magazín Blog Kniha Aplikace pro mobilní 

zařízení

Uplatněni dlouhodobého 

pruzkumu

Uplatněni žurnalistickych 

postupu (reportaž, 

interview)

Osobni nazor

Neformalni pristup

Množstvi informaci

Komplexnost

Vytvarné zpracovani

Multimedialni obsah

Interaktivita

Médium (iPad)

Dotykové ovladani
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9.3 Obsah a architektura

Jak již bylo nastiněno v úvodu, kniha by měla reflektovat měsicni děni v hudebnim klubu. 

Hlavni cast publikace je proto usporadana jako denik popisujici jednotlivé dny v měsici. 

Cela  kniha  se  sklada  z  několika  dilcich  segmentu,  které  se  lisi  jak  rozsahem,  tak 

charakterem tohoto obsahu. Architektura knihy „Měsic v kotli“ je nasledujici:

1. část: Úvod

• Splashscreen — obsahuje nazev knihy.

• Titulni strana — obsahuje nazev knihy, podtitul a jméno autorky.

• Obsah  a  napověda,  jak  knihou  prochazet  —  pomoci  jednoduché  napovědy  je 

ctenari  vysvětlen  zpusob  prochazeni  a  ovladani  knihy.  Obsah  funguje  na  bazi 

hypertextovych  odkazu,  kdy  se  ctenar  po  klepnuti  dostane  primo  na  žadanou 

kapitolu.

• Úvodni text.

2. část: Hlavní část

• Jednotlivé kapitoly  — jedna kapitola  se  rovna shrnuti  jednoho konkrétniho dne 

v hudebnim klubu Melodka. Kapitola obsahuje video- a audionahravky, fotografie 

a autorsky reportažni text. Kapitola muže byt rozložena do několika stranek.

3. část: Závěr

• Slovnicek  použitych  hudebnich  pojmu  —  tabulka  vysvětlivek  k  jednotlivym 

pojmum muzikantského žargonu, ktery je v knize uplatněn.

9.4 Vizuální zpracování

Po celou dobu navrhovani je zapotrebi brat v úvahu skutecnost, že se jedna o reportažni 

publikaci  z  velmi  specifického  prostredi,  ktera  je  urcena  nejinak  specifickému ctenari. 

Snahou je proto plynulé propojeni obsahu a designu knihy tak, aby u každé casti  byly 

zvyrazněny ty nejduležitějsi rysy a ani jedna z nich nebyla potlacena: tim spis, že kniha je 

koncipovana  jako  denik,  priběh,  ktery  musi  byt  od  zacatku  do  konce  jednotny 

a konzistentni. V pruběhu prace je dobré mit na paměti klicové charakteristiky cilového 

publika a zaměrně využivat takovych prvku, diky nimž bude dojem z celkového vyzněni 

pro ctenare pritažlivy.
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9.4.1 Formát

Diky užiti iPadu od firmy Apple byla otazka formatu vyresena hned na samém pocatku. 

Jedinym směrodatnym bodem se stalo rozliseni zarizeni. To je rozdilné u jednotlivych typu 

iPadu: zatimco Apple iPad 1. a 2. generace nese rozliseni 768 × 1024 pixelu, novějsi typ 

iPadu (3. a 4. generace) ma dvojnasobek. Proto byla kniha od zacatku navhovana pro toto 

větsi rozliseni, aby nedochazelo k nechtěnému rozmazani obrazu pri zvětseni.

Poměr stran iPadu 4:3 dle mého nazoru konceptu interaktivni knihy plně vyhovuje. Navrh 

byl  stavěn v  orientaci  „portrait“,  cili  pro  vertikalni  polohu  iPadu.  Horizontalni  poloha 

(landscape)  byla  pri  vyvoji  zaměrně  zakazana,  tzn.  že  kromě  videa  spustěného  na 

fullscreen zobrazeny obsah na otaceni zarizeni nereaguje.

Diky tomu, že publikace je navrhovana pro konkrétni zarizeni a jeden operacni systém, 

jedna  se o  definitivní,  neměnný  dokument54.  V každém iPadu se  tak publikace  zobrazi 

shodně.

Obr. 21. Titulní strana a úvodní text knihy Měsíc v kotli

9.4.2 Výtvarné řešení

Vytvarné reseni knihy „Měsic v kotli“ vychazi z mych zažitku v hudebnim klubu Melodka 

v Brně. Každy vecer měl jinou naladu, každa kapela byla specificka a mé vzpominky na ni 

odlisné. Pravě tuto rozmanitost a obrovské množstvi vjemu jsem si prala zachytit pomoci 

vhodnych vizualnich prostredku.  Jako stěžejni  prvek je  proto zvolen motiv denikového 

zaznamu.

54 Definice dle Martina Peciny, Knihy a typografie. Vice informaci v kapitole 4.1.
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Tak jako si do deniku vepisujete zažitky, které nechcete zapomenout, zaznamenala jsem 

i ja  svuj  měsic na  Melodce.  Nosnou složku tvori  autorské ilustrace,  v  nichž se  zrcadli 

hlavni pocity a emoce, které ve mně dana kapela zanechala, a popisuji muj vztah a pristup 

k hudbě.

Obr. 22. Ukázka vizuálního řešení pro den 11.10.2012

Obrazova rec musi  sdělovat životni  styl.  Stejně jako je  svět hudebnich skupin a  jejich 

fanousku svérazny, nekonvencni a bezprostredni, také grafické zpracovani knihy by mělo 

pusobit neuhlazeně, spontanně a „punkově“. Každa kapitola proto vypada trochu jinak, lisi 

se  rozloženi  jednotlivych  dilcich  segmentu.  Celkova  nalada  kapitoly  je  ovlivněna 

momentalni ilustraci i barevnym akcentem, oboji je pro každou kapitolu unikatni. Ilustrace 

je  prirozena  a  nevazana,  uživa  nepravidelnych linek,  ledabylych pretahu a  nepresnosti. 

Cely  dojem  neuhlazenosti  je  umocněn  zaměrnym  nakloněnim  veskerého  textového 

a fotografického obsahu o 2°.

Nutno vsak rici, že k tomu, aby kniha po vizualni strance fungovala, je potreba dbat na 

vzajemnou souhru obrazu a textu. K tomu dopomaha hierarchické zpracovani informaci 

pomoci vice druhu a velikosti pisma a vytvoreni skryté sazebni mrižky (gridu).

9.4.3 Barva

Zakladni odstiny, které kniha použiva, jsou odstiny sedi. Každa kapitola ma odlisné pozadi.  

Toho bylo docileno tak, že jsem na vytistěnou cernobilou fotografii souvisejici s danou 

akci nakreslila ilustraci a toto dilo vyfotila. Vysledny cernobily obrazek je pak použivan 

pravě jako pozadi pro jednotlivé kapitoly knihy, které doplňuje vyrazny barevny akcent. 
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Akcentni  barva  je  užita  v  pripadě  data  a  dalsiho  prvku,  jenž  je  do  puvodni  ilustrace 

postprodukcně dokreslen v Photoshopu. Takovy prvek ma v každé kapitole  jiny odstin 

i téma (napr. okrova barva u kapely Alkehol — touto barvou je zvyrazněno datum 12/10 

a cast ilustrace, kterou v tomto pripadě zastava sklenice s pivem).

Z popisu je zrejmé, že barva souvisi s charakterem vecera ci interpretem, jenž zachycuje 

text  a  znazorňuje  ilustrace.  V  ramci  navrhovani  je  v  potaz  brana  symbolika  barev 

a vyznamy, které s sebou barva muže prinaset. Rovněž zohledňuji skutecnost, že interiéry 

hudebnich  klubu  jsou  v  drtivé  větsině  pripadu  tmavé  (plati  také  v  pripadě  Melodky), 

pricemž do nich zasahuji jen barevné kužely světla pri koncertu. Proto je zakladni barvou 

na  pozadi  zvolena  tmavě  seda  v  ruznych  valérech,  doplněna  o  napadnějsi  a  jasnějsi 

barevny odstin.

Diky tomu, že publikace neni tistěna, lze s barvami zachazet svobodněji.

9.4.4 Využití obrazů

Jak jsem již zminila, jednu ze soucasti reportažniho sběru dat tvori fotografie. Ty dokresluji  

informaci obsaženou v textu i videu. Fotografie byly ziskany skrze funkci videokamery 

Kodak  PlaySport  ZX5,  diky  niž  maji  sirokoúhlé  rozliseni.  Vyhnula  jsem  se  jakékoli 

barevné postprodukci i úpravě kompozice a fotografie jsou úmyslně ponechany v takovém 

stavu, v jakém byly porizeny. Tento pristup je analogii situace, kdy si navstěvnik koncertu 

foti  kapelu  pomoci  mobilniho  telefonu  a  byť  je  zaznam  nekvalitni,  tyto  obrazky  jsou 

věrohodnou vzpominkou na cely vecer. Šum ve fotografii ci spatna expozice je dusledkem 

malé  světelnosti,  nevyvažena  kompozice  zase  vlivem  toho, jak  omezené  pohybové 

možnosti jste měli pod podiem.

Obr. 23. Neupravená fotografie pořízená při koncertu
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Stejny princip je uplatněn rovněž v pripadě videonahravek. Každa kapitola knihy obsahuje 

jedno video, ve kterém se stridaji zaběry z rozhovoru s kapelou a jeji živé vystoupeni. 

Pokud v jeden vecer vystoupilo vice interpretu, pak jsou tyto zaznamy naskladany za sebe.

9.4.5 Typografie

Pismo tvori svébytny a vyznamny prvek v charakteru knihy. Pri volbě fontu je dobré mit 

neustale na paměti funkci publikace a pisma vybirat podle jejich schopnosti vhodně doplnit 

celkové vytvarné vyzněni. Pri volbě jsem se tak snažila dbat na zpusob, jakym jsou pisma 

konstruovana, stejně jako na znalost jejich inspiracnich zdroju.

Rozhodnuti padlo na nasledujici fonty:

Akcidenční písma

• Metalista (rez Regular; sans-serif; Suitcase Type Foundry, 2008)

• Orgovan (rez Brush; sans-serif; Suitcase Type Foundry, 2004/2007)

Oba fonty pochazi z dilny ceského typografa Tomase Brousila a pro svuj extravagantni 

charakter se pro zminěny úcel a téma dobre hodi. Tato pisma jsem použila také proto, že  

maji  pozitivni  schopnost  upoutat  pozornost  ctenare  a  umocňuji  vyznam  sdělované 

informace.  Pismo  Metalista je založeno na ostrém sikmém tvaroslovi  a bylo vytvoreno 

jako pocta  metalové kulture.  Orgovan s  nim diky svym oblejsim („stětcovym“) rysum 

a neformalni povaze skvěle konstrastuje.

Obr. 24. Ukázka fontů Metalista, Orgovan a Nudista

Textové písmo

• Nudista (rez Medium; sans-serif; Suitcase Type Foundry, 2008)
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Nudista je z použitych fontu nejumirněnějsi a hodi se pro použiti v pripadě chlebového 

textu.

Rovněž použivam svuj vlastni rukopis pro oznaceni nazvu vystupujicich kapel a v ramci 

ilustraci.

9.5 Textový obsah

Vzhledem k tomu, že kniha je zpracovana formou deniku, je jasné, že musi obsahovat také 

text. Textovy obsah se děli do tri složek:

• Úvodní  text,  kterym se  predstavuji  ctenari.  V ramci  něj  je  odhalen  muj  vztah 

k hudbě a predevsim otevreno téma „měsice na Melodce“. Text zduvodňuje, proc 

jsem se  ve  své  diplomové  praci  rozhodla  zaměrit  pravě  na  tuto oblast  a  uvadi 

ctenare do problematiky hudebniho klubu a koncertniho života.

• Samostatné reportážní texty,  které jsou soucasti  jednotlivych kapitol.  Text zde 

plni roli pruvodce akci, približuje situaci. Zaroveň obsahuje subjektivni nazor na 

proběhly vecer.

• Slovníček hudebních pojmů, jež jsou uživany v ramci predchozich textu. Tento 

slovnicek  v  několika  větach  vysvětluje  ctenari  vyznamy  slov  spojenych  jak 

s oblasti  hudebnich  skupin,  jejich  propagace  a  koncertniho  světa  (napr.  merch, 

demáč, gig apod.), tak s konkrétni subkulturou (napr. rapper, moshing, stage diving 

apod.).  Zahrnuty  jsou  zde  také  obecné  hudebni  vyrazy  (napr.  vál,  riff,  jam, 

hostovačka apod.).

Texty jsou stavěny pohledem 1.  osoby a obsahuji  v sobě osobni  stanoviska,  myslenky 

a emoce. Vsechny reportažni texty jsem psala bezprostredně po proběhlé akci, dokud byly 

vzpominky živé a detailni. 

Pro publicistické psani je duležité umět dobre pozorovat danou realitu a umět z ni vybrat to 

podstatné, což je poté pomoci jazykovych prostredku zprostredkovano ctenari. V každém 

textu by měl byt do jisté miry obsažen i prijemce nebo alespoň predstava o něm. Zaměrně 

jsou  proto  použity  vyrazy  hovorové  cestiny  a  muzikantského  žargonu.  Mezi  textem 

a obrazovou dokumentaci musi byt těsna provazanost tak, aby bylo jasné, komu je kniha 

urcena. Tento ctenar ma pak větsi možnost se s obsahem knihy identifikovat.

Nazev knihy  „Měsic  v  kotli“  je  skutecnym odrazem subjektivnich  prožitku,  kdy jsem 

podstatnou cast svého měsice stravila v „kotli“, mistě pod podiem s nejsilnějsi atmosférou 

pri koncertu. Zaroveň podporuje denikovy charakter publikace.
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9.5.1 Ukázka reportážního textu

11. 10. 2012 — Morčata na útěku

„Ahoj,  já  jsem  Lucka,  ráda  bych  s  váma  po  zvukovce  udělala  rozhovor,  budete  mít  

chvilku?“ „Čau Lucko, jasný!“ Frontman Yetty mi s úsměvem podává ruku a v druhé drží  

plastovou krabičku plnou koleček čabajky: „Máš ráda pálivý?“ Do otevíračky zbývá přes  

hodinu, a tak má kapelní manažer Cartmen dostatek času vyskládat z krabic merch: od  

několika druhů triček s pivní tématikou až po půllitry oštítkované logem kapely. „Takhle se  

dělá  cédo  za  dvacku,  který  pak  prodáváme  za  kilo,“  vysvětluje  Cartmen  vkládajíc  

jednostránkový  booklet  otitulovaný  „Hlavně  se  s  tím nesrat“  do krabičky  s  cédéčkem  

Verbatim. Při prvních tónech coververze songu od Rammsteinů je všech 430 morčecích  

fanoušků na nohou, největší peklo však přichází až se známou písničkou od Lagy Gaga —  

„Paparazzi“, kterou Morčata překřtila na „Tata zvrací“. Celý playlist prokládá zpěvák  

Yetty  svým ostrovtipem a neutuchající  komunikací  s  rozvášněným davem.  Nad hlavami  

fanoušků se vznáší gesta paroháčů a dozvuky pobízivého „Hobluj!“. Přecpaná Melodka  

zpívá s kapelou a nikomu nevadí, že slova jako „prdel“ nebo „srát“ za tu dobu použije  

víckrát než za celý rok. Yetty, Kečup, Mikeš a Filip jsou sice Morčata na útěku, ale díky  

jejich  nezaměnitelné  tvorbě  budou  fans  vždycky  utíkat  za  nimi.  Tak  jako  dneska  na  

Melodku.55

9.6 Technologické řešení

9.6.1 Navigace a způsob ovládání

Vsechny kapitoly v knize maji stejnou vahu. Čtenar se mezi nimi orientuje pomoci pohybu 

prstu na touchscreenu. Kapitoly jsou podle data pomyslně serazeny horizontalně vedle sebe 

(svihnuti prstem zprava doleva a naopak). Každa kapitola pak zaujima rozsah dvou až tri  

stranek/slidu  postupně  usporadanych  vertikalně  pod  sebou  (svihnuti  prstem  zespodu 

nahoru a naopak). 

Kratkym klepnutim na jakékoli misto touchscreenu vyvolame vysouvaci spodni listu, ktera 

obsahuje seznam a nahledy jednotlivych kapitol. Slouži pro rychly a pohodlny pohyb mezi 

kapitolami, aniž bychom museli prochazet jednu po druhé.

V pripadě obrazkové slideshow se pohybujeme obdobnym horizontalnim svihnutim jako 

v ohledu orientace mezi jednotlivymi kapitolami.

55 ZAJÍČKOVÁ, Lucie: Měsic v kotli, 2013
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„Měsic  v  kotli“  obsahuje  taktéž  audionahravky,  které  prehrajeme  klepnutim  na  ikonu, 

opětovné klepnuti je pak zastavi.  Video spustime klepnutim na ikonku  Play.  Prehravac 

nam nabizi  možnost  zobrazeni  videa  na  fullscreen,  které  takto  mužeme  shlédnout  jak 

v poloze  „portrait“  (iPad  na  vysku),  tak  v  poloze  „landscape“  (iPad  na  sirku).  Každa 

kapitola obsahuje pouze jedno video. Vsechna videa jsou vložena primo v těle knihy (tzn. 

nestreamuji se z internetu), z cehož vyplyva, že cela publikace tak plně funguje i v režimu 

offline. Nevyhodou je, že timto podstatně naroste celkova datova velikost publikace.

Obsah zobrazeny na iPadu nelze zoomovat ani vyvolat v landscape orientaci.

9.6.2 Digital publishing v InDesignu a způsob publikování na App Store

Proces zhotoveni interaktivni knihy byl realizovan pres Adobe InDesign CS6. Ten diky 

svym  integrovanym  nastrojum  nabizi  uživateli  vytvaret  jak  dokumenty  pro  tisk,  tak 

digitalni  distribuci.  Interaktivni  dokumenty  navržené  prostrednictvim  InDesignu  tak 

mohou  obsahovat  multimedialni  obsah  jako  je  zvuk,  video,  panoramatické  obrazy, 

slideshow fotografii, otaceni 3D objektu o 360°, zoom obrazu ci dalsi interaktivni složky. 

InDesign dale umožňuje export dokumentu pro ruzné platformy: pocitace, tablety, chytré 

mobilni  telefony  i  ctecky elektronickych  knih.  Samozrejmosti  je  profesionalni  nabidka 

nastroju pro praci s textem.

Z nabidky interaktivnich funkci využiva publikace „Měsic v kotli“ možnost implementace 

videa,  zvuku,  vytvoreni  slideshow  a  provazani  jednotlivych  casti  knihy  pomoci 

hypertextovych  odkazu.  Takto  vytvoreny  dokument  je  posléze  vyexportovan  pomoci 

aplikace Twixl Publisher belgické spolecnosti Twixl Media (http://twixlmedia.com). Twixl 

Publisher je kombinaci „stand-alone“ aplikace pro OS X a pluginu pro InDesign. Ma za 

úkol  zpracovat  a  exportovat  dokument  z  InDesignu  do  tabletu  a  umožňuje  vloženi 

interaktivniho obsahu.

Pro  spustěni  interaktivni  publikace  na  Apple  iPadu  je  nutné  mit  zaregistrovany  profil 

v ramci  iOS  Developer  Programu  (http://developer.apple.com/programs/ios/)  a  ziskat 

k vyvoji potrebné certifikaty. Prejete-li si knihu publikovat na App Store, pak musite byt 

vlastnikem licence Twixl Publisher pro vyvojare. Zakoupeni takové licence stoji od 950 €, 

v pripadě licence pro vyukové nekomercni úcely poskytuje Twixl Media slevu 50%. Pred 

publikovanim na  App  Store  prochazi  aplikace/kniha  schvalovacim  procesem ze  strany 

Applu.

http://developer.apple.com/programs/ios/
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ZÁVĚR

Vystupem této diplomové prace je interaktivni reportažni kniha pro iPad. Téma kapelniho 

života  a  děni  v  hudebnim klubu bylo pro  tuto  diplomovou  praci  zvoleno proto,  že  ho 

považuji za zajimavé a otevrené k bližsimu a dlouhodobějsimu zkoumani.

Na projektu jsem pracovala s minimalnimi financnimi prostredky, avsak silnou protivahou 

je  velké  množstvi  investovaného  casu.  Prvnim  krokem  byla  několikatydenni  priprava, 

v ramci niž bylo nezbytné vytvorit dukladny casovy i dramaturgicky harmonogram, zajistit  

prostory pro sběr materialu, promyslet koncept reportažniho vyzkumu a obstarat potrebnou 

techniku.  Doba sběru  dat  v  hudebnim klubu Melodka  byla  stanovena na  jeden  měsic. 

Na tento měsic jsem si zajistila ubytovani v Brně, abych mohla každy den travit s kapelami 

co  nejdelsi  cas.  Nasledné  zpracovavani  nasbiranych  dat  a  tvorba  publikace  trvala  sest 

měsicu. Vyzmanou soucast celé prace tvorily odborné konzultace v profesnich oborech 

audiovize56 (režie,  strih)  a  sociologie57.  Tvorba  interaktivni  knihy  „Měsic  v  kotli“  tak 

zabrala celkově osm měsicu.

Vystupem  mé  diplomové  prace  sice  neni  publikace  verejně  dostupna  prostrednictvim 

App Store, avsak mnohem větsi prinos a silu shledavam pravě v uplatněni nové myslenky 

otevrené dalsim zajimavym využitim. Znamena to, že interaktivni kniha „Měsic v kotli“ 

v tomto  pripadě  zastupuje  obecny  model,  ktery  by  bylo  možno  prosadit  také  v  ramci 

rozsahlejsich  komercnich  projektu.  Atraktivnim motivem by byla napriklad  interaktivni 

reportažni  kniha  shrnujici  děni  konkrétniho  hudebniho  festivalu,  jež  by  byla  dostupna 

bezprostredně  po  jeho  skonceni  a  tvorila  by  tak  jeden  z  propagacnich  nastroju 

marketingového planu a PR samotné akce. Hlavni cilovou skupinou by v takové situaci 

byli navstevnici festivalu.

Da se ocekavat, že v pripadě užiti konceptu pro komercni úcely by na publikaci pracoval 

tym vice  odborniku,  cimž  by se  markantně  zvedla  kvalita  publikace,  ale  také  celkové 

naklady na jeji vyrobu. Vzhledem k tomu, že kniha „Měsic v kotli“ je jakymsi testovacim 

módem celého konceptu, pri jeho eventualnim publikovani na App Store by byla ke staženi 

zdarma.  Pokud  by  vsak  byl  model  použit  pro  komercni  projekty,  naklady  by  hradil 

zadavatel (hudebni klub, festival apod.). Je tedy pravděpodobné, že cena publikace by se 

zvedla na pevnou castku hrazenou primo pri nakupu na App Store (popr. Google Play) ci 

— napr. v pripadě onoho festivalu — implementovaně v ramci vstupenky.

56 Konzultace v oboru režie — BcA. Jakub Machala; Univerzita Tomase Bati ve Zlině.
Konzultace v oboru strihu — Michal Orsava; Univerzita Tomase Bati ve Zlině.

57 Konzultace v oboru sociologie a kvalitativniho vyzkumu — Bc. Viktor Vodak; University of Oxford.
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Za predpokladu oficialniho publikovani a nabidky  knihy ke staženi by nepochybně bylo 

treba zvolit vhodné propagacni prostredky (napriklad kampaň na socialnich sitich, trailer 

apod.). Pro úcely publikace „Měsic v kotli“ takovy trailer vytvoren byl a je ke shlédnuti na 

webové adrese http://youtu.be/3GusWBbvhdM.

Aktualni priležitost shledavam v prosazeni modelu reportažni interaktivni knihy v ramci 

„start-up“ projektu.

Cilem této prace bylo navrhnout prostredek nové formy hudebni publicistiky, cehož jsem 

dosahla  uplatněnim konceptu interaktivni  knihy pro Apple  iPad.  Tato diplomova prace 

splňuje zadani a cile, které byly v jejich pocatcich  stanoveny, a využiva poznatky, jichž 

jsem nabyla v ramci svého pětiletého studia na Fakultě multimedialnich komunikaci.

Osobni prinos shledavam v rozsireni obzoru na poli  soucasnych technologii a navazani 

novych  kontaktu.  Avsak  tim  největsim  prinosem  pro  mě  bylo  provazani  několika 

profesnich  oboru,  v  ramci  nichž  jsem  ziskala  nové  zkusenosti  jak  z  hlediska 

technologického, tak z hlediska spolecenského. Sběr materialu v hudebnim klubu ve mně 

podnitil  silnějsi  zajem o téma muzikantského života  a  otevrel  cesty  k dalsim možnym 

projektum.

http://youtu.be/3GusWBbvhdM
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