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ABSTRAKT 

Práce se zab vá zhodnocením a porovnáním vizuálních styl  v znamn ch kulturních 

institucí v eské republice (Národní divadlo v Praze, Národní galerie v Praze, M stská 

knihovna v Praze, Um leckopr myslové museum v Praze, Moravská galerie v Brn , 

divadlo Rokoko), zji uje v voj a sou asn  stav vizuální prezentace v ti t né podob . 

V znamná ást práce se pak v nuje internetov m prezentacím a jejich funkcím. 
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ABSTRACT 

The work deals with corporate design evaluation and comparison of important 

cultural institutions in the Czech Republic (National Theatre in Prague, National Gallery in 

Prague, Municipal Library in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague, Moravian 

Gallery in Brno, Rokoko Theatre). The work monitors development and contemporary 

situation in printed presentations. The significant part of the work is devoted to internet 

sites and their functions. 
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ÚVOD 

V této práci bych rád ze svého pohledu zpracoval problematiku vizuálních styl  

kulturních institucí v eské republice. Kulturní instituce a jejich vystupování pro m  

p edstavují problematiku související s mou praktickou ástí bakalá ské práce (vizuální styl 

M stské knihovny v Nové Pace). Dále m  pak k tomuto tématu vede neut en  stav 

v t iny vizuálních styl  (pokud jsou v bec aplikované do praxe) v eské republice. 

Jedním z cíl  této práce by pak m lo b t p edstavení dle mého hodnocení kvalitních 

vizuálních styl  a porovnání s jejich p edch dci a mén  zda il mi sou asníky. 

Téma jako takové nebylo dosud zpracováno v rozsahu odpovídajícím jeho 

záva nosti. Dotkla se jej snad jen b valá kolegyn  Helena Ku erová ve své bakalá ské 

práci z roku 2004, cílem její práce v ak byl spí e obecn  popis pojmu corporate identity se 

stru nou návazností na konkrétní typy kulturních institucí. Dále bych se v této práci cht l 

zam it na webové prezentace t chto institucí. P esto e internet je ji  v pom rn  

pokro ilém stádiu rozvoje a p ístup k n mu je dnes ji  ve ejnosti zcela otev en , ve 

vizuálních stylech a corporate identity se stále p íli  grafik  touto problematikou nezab vá, 

i kdy  se jedná o jedny z nejsledovan j ích a nejdostupn j ích prezentací dne ka. Kvalita 

webov ch prezentací kulturních institucí je o to d le it j í, proto e slou í ke vzd lávání 

a kultivování velmi irokého okruhu u ivatel . 
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I. TEORETICKÁ ÁST 
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1 CORPORATE IDENTITY 

V této ásti se zam ím na stru n  úvod do pojmu corporate identity. Existuje 

n kolik definicí corporate identity, v praxi nám v ak sta í v d t, e CI je souborem 

prost edk  reagujících na sou asnou situaci (Corporate design, Corporate communications, 

Corporate culture, Produkt), které mají za cíl podporovat jednotné vystupovaní organizace 

p ed ve ejností i p ed vnit ními subjekty organizace, co  nemá za úkol nic jiného, ne  

zlep ení ekonomického stavu, popularity organizace nebo obojího najednou. V sou asné 

dob  se v ak m e zdát, e corporate identity je podce ována a z tohoto prost edku se 

stává pouh  módní trend nahrazující skute nou snahu za lenit tyto pricipy do fungování 

spole nosti. Proto e popis celé corporate identity je nad rámec této práce, zam ím se 

pouze na ásti této problematiky související s corporate identity, tedy jednotn m vizuálním 

stylem s ohledem na kulturní instituce. 

1.1 Jednotn  vizuální styl 

V dne ním informa ním a vizuálním balastu se unavené oko diváka stále h e 

orientuje, to je dáno neustále rostoucím mno stvím více i mén  upraven ch informací 

a tlakem na jejich vst ebávání. To je pravd podobn  umo n no masov m roz í ením 

v po etní techniky, snadnou dostupností profesionálních grafick ch softwarov ch balík  

laické ve ejnosti a p esv d ením, e zvládnutím technick ch dovedností se z po íta ového 

operátora stáva profesionál oboru. S klesající p ehledností klesá i zájem diváka o sledování 

p edkládan ch informací. Ke kompenzaci t chto problém  si lidstvo vyvinulo ner zn j í 

mno ství pom cek a  u  se jedná o mapy, orienta ní systémy, jídelní lístky i jízdní ády. 

Nad azen m prvkem t mto pom ckám je pak tzv. jednotn  vizuální styl, jeho  ú elem je 

udr et ád, jednotu a alespo  ur itou míru estetiky v tomto chaotickém prost edí. Jin m 

jeho primárním úkolem je pak odli it jeden vizuální systém od jiného, co  op t slou í ke 

zlep ení p ehlednosti. Vizuální styl by m l jednozna n  vyjad ovat zam ení organizace 

a m l by vyhovovat i jejím dlouhodob m cíl m. 

Takov  vizuální styl spl uje základní po adavky a má anci na úsp ch. Funkce 

jednotného vizuálního stylu je v ideálním p ípad  popsána v tzv. design manuálu, aby 

nedo lo k její deformaci nebo poru ení. Design manuál je souborem vizuálních prost edk , 

které spoluutvá ejí jednotn  vizuální styl organizace. Jeho základními sou ástmi jsou 

vyobrazení a slovní popisy zna ky, barev, písem, rastru a jin ch dopl k  jako jsou 

architektonická e ení a jiné speciální aplikace. 
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1.1.1 Zna ka 

Zna ka je jednozna n  nejd le it j í sou ástí vizuálního stylu. Kvalitní zna ka by 

m la b t jednoduchá a snadno itelná, v sti n  by m la vypovídat o zam ení a cílech 

instituce. Zna ka by také m la spl ovat estetické nároky a to i v pou ití na konkrétních 

aplikacích i jako solitér. Jedním z dal ích d le it ch kritérií je pak nad asovost zna ky, 

jestli e zna ka podléhá módním trend m, není mo né, aby tyto nároky spl ovala a tím 

odsuzuje sebe i vizuální styl k neúsp chu. Zna ka je jednozna n  základním stavebním 

kamenem celého jednotného vizuálního stylu. U kultruních institucí obzvlá t  by m la 

zna ka b t d stojn m a reprezentativním symbolem. 

1.1.2 Barvy 

Barvy by se m ly volit jednozna n  a tak aby vyhovovaly zam ení a ideov m 

postoj m organizace. Barvy musí b t snadno rozli itelné a navzájem harmonizující. 

Jednozna nosti barev se dosahuje v b rem z p esn  specifikovan ch vzorník , dnes 

nejroz í en j ím souborem p ím ch barev je alespo  v eské republice systém Pantone®. 

Vzhledem k tomu, e se v dy nedá pou ít p ímou barvu, specifikují se dále hodnoty pro 

jiné skládání barev: zásadn  se musí uvád t hodnoty pro ty barvotisk CMYK (Cyan – 

azurová, Magenta – purpurová, Yellow – lutá, Key = Black – erná/klí ovací barva), pro 

zobrazení na monitorech hodnoty RGB (Red – ervená, Green – zelená, Blue – modrá), 

které se uvád jí ve dvojím druhu zápisu. První jsou íselné hodnoty pro 24 bitové 

zobrazení (0–255 pro ka d  kanál), druhé jsou pak procentuální hodnoty. Jako t etí 

speciální varianta se uvádí hexadecimální zápis pro zobrazení v internetov ch prezentacích 

(#000000–#FFFFFF). Vhodné je také uvád t ozna ení nát rov ch materiál  podle 

standardu RAL a ozna ení barevn ch fólií pro ezanou reklamu jako jsou JAC, ORACAL, 

Multifix. 

1.1.3 Písmo 

Korporátní písmo je jedním z nejd le it j ích stavebních prvk  jednotného 

vizuálního stylu. Dá se íci, e hned po zna ce je to to nejd le it j í, ím by se m l tv rce 

vizuálního stylu zaobírat. Písmo je toti  ve v t in  p ípad  ten prvek vizuálního stylu, 

kter  slou í k p edávání d le it ch informací. 

Písmo by m lo spl ovat po adavky jak estetické tak technické. ím je písmo 

kresebn j í, tím snadn ji se odli í od jiného, tím h e se v ak te, proto e tená  se 

zam uje na detaily kresby. Správn  vybrané písmo by tedy m lo b t kompromisem mezi 

dobrou itelností ve v ech b n ch velikostech a na velkém mno ství materiál  a tvarovou 
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odli ností od ostatních písem, nicmén  na pomyslné misce vah by m la b t d le it j í 

itelnost. Je také lep í vybírat z písem osv d en ch asem, to je toti  zárukou, e 

nepodléháme sou asn m módním trend m, a e písmo po pár letech neza ne vypadat 

nevhodn  a zastarale. 

V sou asné dob  existuje na trhu mnoho firem zab vajících se vytvá ením 

korporátních písem. Nové písmo ité na míru je v ak pro v t inu institucí p íli  drahé, a tak 

se sahá po písmu existujícím a provádí se na n m pot ebné úpravy, nebo pokud vyhovuje 

v celém rozsahu, pou ije se bez úprav. Jako nejlevn j í je pak mo nost vyu ití písem, se 

kter mi dnes standardn  p ichází opera ní systémy, to je v ak volba tém  zoufalá a je t  

navíc odporuje základnímu po adavku na rozli itelnost korporátního písma. 

Tém  ideální pro pou ití v jednotném vizuálním stylu jsou rozsáhlej í písmové 

rodiny, které v sob  zahrnují i patkové i groteskové ezy, po ípad  je t  egyptienku. 

Takové písmové rodiny se v ak objevují a  v posledních letech a stále je jich celkem málo. 

P i v b ru písma je nutné dbát na funkci písmov ch soubor  na v ech pou ívan ch 

platformách a v p ípad , e se písmo nedá po ídit v multiplatformním formátu jako je 

OpenType, je t eba jej zajistit pro v echny pou ívané platformy zvlá .  

1.1.4 Rastr 

Rastrem rozumíme rozvr ení textu a obrazového materiálu ve firemních publikacích. 

Rastr je v ak ve skute nosti nesprávné ozna ení, p ekladem anglického termínu stationery 

standards je spí e pon kud dlouhé rozvr ení formátu hlavi kov ch publikací. V esk ch 

design manuálech ale nacházíme nejr zn j í ozna ení pro tuto kapitolu: firemní tiskoviny, 

základní tiskoviny i merkantilní tiskoviny. Termín rastr se také v tomto p ípad  snadno 

plete laické i odborné ve ejnosti, ast ji se toti  pou ívá pro ozna ení procentuálního 

v ta ku konkrétní barvy. Tato kapitola v manuálu jednotného vizuálního stylu v ak slou í 

k jednozna nému definování hlavi kov ch dokument  jako jsou, hlavi kové a dopisní 

papíry, vizitky, obálky, pozvánky a podobn . 

1.1.5 Speciální aplikace 

Pokud manuál jednotného vizuálního stylu takovou kapitolu obsahuje, najdeme v ní 

zpravidla e ení architektonická a interiérová, orienta ní systémy, od vy zam stnanc  – 

o t ch v ak zpravidla hovo í více corporate culture, vlajky, návrhy ezané grafiky ur ené 

k aplikci na automobily. Dále zde najdeme reklamní p edm ty, jako jsou tu ky, 

propisova ky, hrne ky, klí enky, podlo ky a jiné. 
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1.2 Specifika kulturních institucí 

Kulturní instituce a  u  se jedná o divadla, knihovny i galerie a  na v jimky, jako je 

nap íklad Národní divadlo v Praze, podléhají zpravidla omezením, která jsou zp sobena 

p evá n  mal m mno stvím financí uvolniteln ch na v voj, provoz a aktualizaci 

vizuálních styl . Jedná se v t inou o neziskové, p ísp vkové i státní organizace. To asto 

zp sobuje ned sledné aplikování vizuálních styl , pokud se v bec n jak  pou ívá. 

Paradoxní v ak je, e práv  kvalitní vizuální styl m e tyto podmínky rapidn  zm nit 

k lep ímu. P esto se v t inou dá i s minimálními prost edky základní vizuální styl uvést do 

praxe. Nabízí se r zná e ení od oslovení kol s pot ebn m odborn m zam ením, kde 

zvlá t  ve vy ích ro nících produkují studenti v sledky srovnatelné s profesinálními 

e eními, a  po grantové projekty a sponzorské dary. 

1.2.1 Rozvaha o podmínkách a zadání 

První podmínkou k vytvo ení kvalitního vizuálního stylu je dobré zadání, co  u 

zadavatele p edpokládá ur itou minimální úrove  znalostí problematiky. Pokud to situace 

vy aduje, je na míst  obeznámit zadavatele hloub ji s problematikou vizuálního stylu. 

Vzhledem k finan ním mo nostem zadavatele je nutné zpravidla myslet na dv  

varianty e ení vizuálního stylu – jednu zam enou na pr myslovou polygrafickou 

produkci, druhou pak ovlivn nou „polygrafick mi“ podmínkami p ímo u konkrétního 

zadavatele. To se dnes stává díky zlev ování po íta ové a tiskové technologie snadn ji 

e itelné – nap íklad je t  p ed deseti lety bylo naprosto nemyslitelné, aby se dal kvalitn  

vytisknout na stolní tiskárn  hlavi kov  papír nebo vizitka. Ke kvalitnímu zvládnutí druhé 

varianty je v ak nutné d kladn  se seznámit se softwarov m e ením u zákazníka, ne 

ka d  kancelá sk  balík je toti  vhodn  uzp soben na práci s obrazov m materiálem 

a písmem na vy í typografické úrovni. Nedá se také po ítat s tím, e by zadavatel v zájmu 

kvality zakoupil vhodn  grafick  software. Rozhodn  v ak není nutné omezovat rozsah 

zpracování vizuálního stylu. Pro správnou funkci není t eba, aby byl cel  vizuální styl 

zprovozn n najednou, do praxe m e b t uvád n postupn  a podle aktuálních pot eb. 

Základní chybou by v ak bylo, kdyby byl kombinován se sv m p ech dcem jen proto, e 

p vodní materiály nebyly do zavedení nového vizuálního stylu spot ebovány. 
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II. PRAKTICKÁ ÁST 
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2 SROVNÁNÍ VIZUÁLNÍCH STYL  

V následujícím srovnání vizuálních styl  budeme sledovat provedení zna ky, její 

v voj a aplikaci do ostaních prvk  vizuálního stylu. Zam íme se zde také na provedení 

internetov ch prezentací jednotliv ch institucí. 

2.1 Národní divadlo 

Základní kámen Národního divadla byl polo en 16. kv tna 1868, podle plán  

architekta Josefa Zítka se tak zapo ala stavba nejv znam j ího divadelního domu u nás. 

Pro ve ejnost bylo pak neorenesan ní Národní divadlo otev eno 11. ervna 1881 na po est 

náv t vy korunního prince Rudolfa. 12. srpna 1881 b hem dokon ovacích prací do lo 

k po áru, kter  velkou m rou budovu divadla po kodil. Divadlo opravené podle architekta 

Josefa Schulze bylo otev eno a  18. listopadu 1883 Smetanovou slavnostní operou Libu í. 

2.1.1 Zna ka 

V roce 2002 do lo k zásadní zm n  zna ky Národního divadla a po n kolika láncích 

v novinách a na internetu se rozpoutala bou livá diskuse na toto téma. Autorem nové 

zna ky této instituce je doc. Milan Jaro , kter  je mimo jiné lenem Typodesignclubu 

a v eské republice uznávan m grafikem, kter  vytvo il adu skv l ch zna ek. Nová 

zna ka nahradila logo Vojt cha imka z roku 1970 pozd ji je t  redesignové grafikem 

Ji ím Rathousk m, kter  se proslavil hlavn  mimo ádn m e ením orienta ního systému 

pra ského metra, kter  v r zn ch obm nách slou í dodnes. 

 

obr. 1 Návrh zna ky ND od Ji ího Rathouského 

Je t eba hned na za átek íci, e se jedná o zadání velice omezené ze strany vedení 

Národního divadla, o em  jsem se ji  v e ve své práci zmi oval. Krom  toho, e se 

jednalo o uzav en  konkurz, o kterém neinformoval ani bulletin Design centra eské 

republiky, a ve kterém byli osloveni vybraní grafici a studia, nové vedení národního 

divadla v ele s editele akad. arch. Danielem Dvo ákem p edneslo tyto t i podmínky: 

pou ití ervené barvy v míchání C 0 %, M 100 %, Y 100 %, k 0 % jako hlavního 
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v razového prvku, pou ití bezpatkového písma a stylizace lva pro novou zna ku 

Národního divadla (1 Font 66/2002). 

 

obr. 2 Návrh zna ky ND od Milana Jaro e 

V prvních návrzích pou il Milan Jaro  jako stylizaci lva figuru z freewarového 

státního znaku, kter  ve své St e ovické písmolijn  nakreslil pro nev tvarníky Franti ek 

torm. Lev byl v ak koncipován pro pou ití v tém  tvercovém títu, tak e pou ití 

v kruhu bylo vylou eno. Proto byl po ádán o spolupráci Franti ek torm, kter  p istoupil 

k p ekreslení ji  existujícího lva ze svého pi fontu Ozdoby a jeho p izp sobení do 

kruhového tvaru. Znak podle autora vychází z dochovan ch historick ch ozna ení 

Národního divadla, kde se také nachází zna ky ve form  celého nápisu, kter  rozd luje lev. 

Milan Jaro  navíc p ipomíná podobn  p ístup v e ení nápisu „Národ sob “, kter  byl a  

do roku 1948 také rozd len lvem. Lev byl pozd ji vyst ídán stylizovan m znakem se 

srpem a kladivem. v sedmdesát ch letech byl pak tento paskvil doby vyst ídán zna kou 

Vojt cha imka, respektive Ji ího Rathouského. Jako vysv tlení odklonu od zkratky ND 

Milan Jaro  uvádí, e toto ozna ení fungovalo v komunisty znetvo eném zkratkovitém 

jazyce (ND, VB, OPBH) a bylo tedy t eba op t poukázat na historick  v znam této 

instituce. Autor sám pak uvádí, e si dovede p edstavit zna ku s pou itím jiného fontu 

a stylizace lva a zd raz uje, e na jejím vyzn ní to ji  nic nezm ní. Pokud v ak autor 

vyslovil sám tyto my lenky, mohl alespo  svou práci s písmem na této zna ce dotáhnou 

k zda ilej ímu v sledku – zvlá t  kdy  spolupracoval s Franti kem tormem, p edním 

esk m typografem. 

30. srpna v roce 2002 vy el v Lidov ch novinách lánek „Národní divadlo má nové 

logo“. Jeho autorka Jana Machalická v n m uvádí, e stylizace lva „trochu p ipomíná 

v v sní tít obchodu s uzeninami“, co  se mimo jiné objevilo i v internetov ch diskuzích, 

toto p irovnání v ak malinko pokulhává, i kdy  se mu musí p iznat úsm vnost. Barevnost 

„ eznick ch“ lv  je v ak p eci jen trochu jiná a také mu chybí onen nutn  atribut – sekera. 

Problematick m faktem je spí e heraldicky nesprávn  zobrazená figura, správn  by se toti  

m la vyskytovat figura st íbrná (bílá) se zlatou ( lutou nebo v monochromatickém e ení 

op t bílou) zbrojí v erveném poli. 
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Kompozice zna ky, tedy rozd lení názvu lvem uprost ed nep ispívá k její dobré 

itelnosti, nicmén  její typografie je p inejmen ím sporná nejen z tohoto d vodu. Pou ité 

písmo DIN (Deutsche Industrial Norme) v ezu Mittelschrift p sobí p inejmen ím p íli  

technicky, a i kdy  bylo pou ití grotesku vy adováno v zadání, existují o mnoho 

kresebn j í bezpatkové rodiny, které by v logu lépe souzn ly s takto kresebn m lvem. 

Písmo DIN, které bylo p vodn  vyvinuté pro pou ití na zna ení v doprav , v ak provází 

cel  jednotn  vizuální styl Národního divadla, najdeme je toti  jak na m sí níku 

Národního divadla (d íve t deníku Národního divadla Noviny), tak i na plakátech, letácích 

i na ostatních p edm tech propagace. Nap íklad titulek b valého t deníku Národního 

divadla „n oviny“ byl naprosto nevhodn  prostrkán, co  se dalo v této velikosti pova ovat 

za hrubou chybu, dnes ji  tento titul na t stí nevychází, byl toti  nahrazen m sí níkem 

Národního divadla. Grafická úprava tohoto periodika je ov em p inejmen ím chaotická, 

p íli né et ení místem a nevhodná písma na sazbu textu p íli  nep ispívají u  tak dosti 

hrubému zevn j ku. 

2.1.2 Aplikace vizuálního stylu 

Aplikace zna ky a typografie do celkového vizuálního stylu p sobí dojmem, jako by 

byla u itá horkou jehlou, zna ka se málokdy vyskytuje ve své hlavní podob , tedy 

v erném textu s erven m lvem. Velice asto se zna ka objevuje v negativní variant  na 

erveném podkladu. S podivem v ak je, e se tato varianta objevuje jako hlavní logo i na 

webov ch stránkách na í zlaté kapli ky, a tak vede pozorovatele k mylné p edstav  

o správné podob  zna ky, navíc nízké rozli ení obrazu, které tedy nep edává dostate n  

detailní informaci o kresb  figury, velice po kozuje vizá  lva, h íva je tém  

nepost ehnutelná a z hlavy se stává podivn  pah l bez viditelné spodní elisti a jazyka. 

Stejnou negativní podobu zna ky najdeme nap íklad také na automobilech ND, kde je ale 

její vyu ití opodstatn né vzhledem k ervené barv  karoserie a navíc jsou na ní díky 

jinému technologickému provedení a v t í velikosti vid t v echny detaily správn . 

Vizuální styl Národního divadla se v ak zjevn  dodr uje, d kazem pro toto tvrzení mohou 

b t plakáty, citylighty, jeho m sí ník, aplikace na architektu e (práce s Boudou na piazett  

ND) i v ude jinde, a to je pro n j zajisté v znamné plus. Pozorovateli to velmi usnad uje 

orientaci v dne ním vizuálním hluku a náklady vynalo ené na propagaci a o ivení nového 

vizuálního stylu tak zajisté nep ijdou vnive . 
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obr. 3 Typografie ND na Boud  z roku 2006 

2.1.3 Internetová prezentace Národního divadla 

Webové stránky Národního divadla vyu ívají informa ního systému vyvinutého 

eskou firmou Global Systems, co  jist  takto veliké instituci usnad uje správu 

obrovského mno ství dat, na druhou stranu to internetovou prezentaci m e ohro ovat na 

jin ch d le it ch místech. Jedním z prvních a velice d le it ch problém  je p íprava této 

webové prezentace na zobrazovací za ízení s mal m rozli ením, tedy malé obrazovky, 

malé notebooky, pda i jiná malá mobilní za ízení s mo ností prohlí et internetové stránky, 

kter ch dnes rapidn  p ib vá. P i zmen ení velikosti okna prohlí e e na ur itou hranici se 

toti  ztrácí kontrolní prvky stránky, tak e její ovládání je ztí eno, v n kter ch p ípadech je 

pak dokonce úpln  znemo n no tím, e se po stránce nelze ani pohybovat (zcela zmizí 

sroll bary). To m e u ivatele snadno odradit od dal ího pou ívání webové prezentace. 

Sympatické je, e internetová prezentace Národního divadla nevnucuje u ivateli ádné 

intro, které by sni ovalo rychlost stránky a její p ehlednost a nevyu ívá také ádné 

nestandardní technologie, které by vy adovaly instalace dopl k  pro prohlí e e. Drobné 

zm ny p i zobrazování v r zn ch prohlí e ích nep sobí ádné záva né potí e, jen nápis 

„Královské eské zemské a národní divadlo, zalo eno 1868“ se v n kter ch prohlí e ích 

tém  dot ká zna ky, ím  poru uje její ochrannou zónu. Tento problém by se dal e it 

snadn m zakomponováním nápisu do stejného obrázku se zna kou. Zásadn j ím 

problémem je naprostá nep ítomnost menu v prohlí e i Microsoft Internet Explorer 5 pro 

Macintosh, ten se v ak na t stí pou ívá ím dál tím mén . Celková p ehlednost stránek je 

v ak na vysoké úrovni, a i kdy  neobsahjí mo nosti vyhledávání, není problém najít 

po adovan  dokument, obrázek nebo t eba íslo asopisu. Jen snad tla ítko hlavní strana 
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by se mohlo objevit p ímo v menu, dosud tak slou í zna ka ND, co  v ak nemusí hned 

ka dého napadnout. Velk m plusem zvy ujícím p ístupnost této prezentace hlavn  

zahrani nímu publiku je mo nost vyu ití cizího jazyka. Dal ím problémem vypl vajícím 

z vyu ití v e zmín ného informa ního systému je nevalidnost stránek, co  znamená, e 

tyto nespl ují podmínky standardu, kter  maji ve své hlavi ce vybran . To m e mít za 

následek r zné nep edvídatelné chování prohlí e . N které chyby ve validit  mohou také 

znep ístupnit stránku nap íklad zrakov  posti en m náv t vník m, kte í pou ívají 

speciální prohlí ecí za ízení spoléhající práv  na tyto standardy a pokud z n jakého 

d vodu není mo né pou ívat kaskádové styly (css), stránky jsou naprosto nepou itelné! 

 

obr. 4 Neovladatelná webová prezentace ND 

2.2 Um leckopr myslové museum v Praze 

Um leckopr myslové museum v Praze bylo zalo eno v roce 1885 Pra skou 

obchodní a ivnostenskou komorou, v tehdej ím Rakousku-Uhersku se tak brzy stalo 

jedním z nejv znam j ích kulturních center své doby. Do roku 1900 sídlilo muzeum 

v Rudolfinu. Sou asná budova UPM byla postavena v letech 1897–1900 podle návrhu 

architekta Josefa Schulze v neorenesan ním slohu, reliéfní v zdobu pr elí – zobrazení 

jednotliv ch emesel vytvo ili socha i Antonín Popp a Bohuslav Schnirch. O v znamu této 

instituce vypovídá i po et inventárních ísel p esahující 200 000 polo ek, bohu el 

prostorové dispozice budovy umo ují vystavovat najednou zhruba jednu p tinu v e 

uvedeného mno ství. 
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2.2.1 Zna ka 

Na to, e se jedná o státem financovanou istituci si v znam nového jednotného 

vizuálního stylu uv domila velice brzy a sice ji  v roce 1998, co  je na na e pom ry v této 

sfé e obdivuhodné. Pravdou v ak je, e tato instituce je na zm nu a pr b né 

redesignování své zna ky zvyklá od doby svého vzniku. Nejdéle tak vydr ela zna ka od 

Huga Steiner-Praga a to cel ch t icet p t let, v pr m ru v ak jedna podoba zna ky vydr ela 

necel ch 13 let. Snad první podobu návrhu zna ky pro Um leckopr myslové museum 

v Praze vytvo il sám architekt budovy Josef Schulz, kter  pou il esko-n meckého 

zkráceného názvu. Pozd ji v roce 1908 se nakreslení zna ky v tehdy moderních, nikoliv 

v ak nad asov ch, velice dekorativních secesních intencích chopil ná  v znamn  

v tvarník Jaroslav Benda, kter  mimo jiné u il takové osobnosti jako byli nap íklad Ji í 

Trnka i Ladislav Sutnar, inspirací byl i nedávno zem elému v znamnému eskému 

typografovi Josefu T fovi. Jeho zna ku v ak po patnácti letech vyst ídala mén  

dekorativní typografie Franti ka Kysely, kter  v ak také za ínal jako úpravce secesní u ité 

a kni ní grafiky. Tento v estrann  zam en  v tvarník proslul ale hlavn  díky 

monumentálním vitrá ím. Navrhl nap íklad rozetové okno západního pr elí katedrály sv. 

Víta a nejr zn j í interiérové dekorace, ve scénografii jsou pak známé p edev ím návrhy 

scén pro opery Bed icha Smetany. O dal ích 11 let pozd ji, tedy v roce 1934, nahradila 

Kyselovu zna ku typografie Huga Steiner-Praga, která více mén  p edur ila konceptuální 

podobu zna ky na dal ích edesát ty i let. Zna ka sice nez stala stejná, její kompozice 

v ak ano, to se dá v prost edí grafického designu pova ovat za naprosto v jime n  v kon, 

kter  p ed ily snad u  jen zna ky jako Coca Cola a jí podobné. Hugo Steiner-Prag je mimo 

jiné zakladatelem proslulé Officiny Pragensis, koly grafického a kni ního um ní 

a zárove  sbírky krásn ch tisk , která je v sou asné dob  v Um leckopr myslovém museu 

v Praze. 

 

obr. 5 V voj zna ky u(p)m od po átku po sou asnost 
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O t icet p t let pozd ji v roce 1969 zna ka pro la dal ím zásadním v razov m 

redesignem. Kompozici minusek u a p nad verzálkou M sice Old ich Hlavsa, kterého eské 

grafické scén  není t eba p edstavovat, zachoval. Z minusek v ak vytvo il slitek se ipkou 

vycházející z d íku nad st ední v ku písmen. Jistou zvlá tnost e ení, kterou do zna ky 

vpravil Hugo Steiner-Prag sv m p ek í ením d íku minusky p tedy zachoval. Pro novou 

podobu zna ky sáhnul po modern j ím grotesku a obraz zna ky tak celkov  zpevnil. 

Old ich Hlavsa je také autorem prvního jednotného vizuálního stylu 

Um leckopr myslového musea v Praze – stylu, kter  byl na svou dobu velice progresivní 

a rozhodn  by obstál i v dne ní konkurenci. S r zn mi drobn mi zm nami jako je 

ohrani ení i pou ití v negativu tak zna ka vydr ela a  do poslední zm ny v roce 1998, 

která ov em tvarosloví naprosto prom nila. Um leckopr myslové muzeum v Praze tehdy 

oslovilo ty i v tvarníky, aby pro n  navrhli novou zna ku, vít zem se stala známá dvojice 

autor  Tomá  Machek a Petr Babák. Z stala zachovaná t ípísmená zkratka, závorky okolo 

písmene (p) a jeho mén  kontrastní provedení v i okolí v ak jednozna n  napovídají 

jakého v znamu se dostává pr myslu, tedy e jde p edev ím o design. Autorka Jana 

K í ová ve svém lánku Jednotn  vizuální styl pro Akademick  Bulletin pí e, e pou itím 

minuskového písma groteskové rodiny Univers typografa Adriana Frutigera navazuje na 

funkcionalistické tradice. To je v ak p inejmen ím sporné tvrzení. Z pou ití minuskov ch 

písmen bych mohl stejn  tak usuzovat na novou typografii (Die Neue Typographie) Jana 

Tschicholda, ten se v ak nakonec také obrátil zp t k tradi nímu pojetí typografie. Stejné 

tvrzení by se také dalo aplikovat na v t inu st ídm ch logotyp  pou ívajících 

groteskov ch konstruovan ch písem. Tuto poslední zna ku z roku 1998 doprovází 

samoz ejm  rozsáhl  jednotn  vizuální styl, kter  o t uje snad v echny mo né aplikace.  

2.2.2 Aplikace vizuálního stylu 

Tento finan n  zat ující proces zavedení jednotného vizuálního stylu umo nilo 

muzeu partnerství s eskoslovenskou obchodní bankou, které se v r zn ch formách rozvíjí 

od roku 1996. Z této spolupráce by se do budoucna mohlo pou it více institucí, rozhodn  

by to kulturní sfé e dne ka prosp lo. Písmo pou ívané ve zna ce je v e uveden  Univers 

v ezu Bold a jeho pou ití je jednozna n  opodstatn né a vzhledem k dob  vzniku zna ky 

i pochopitelné. Zna ka vzhledem k jednoduché barevnosti a provedení spl uje i po davky 

na snadné pr myslové provedení vzhledem k barevnosti i detailnosti kresby. Z hlediska 

ivotnosti zna ky se dá íci, e se jedná o zna ku formáln  nad asovou s jasnou 

sémantickou zkratkou. Není bez zajímavosti, e zna ka má dv  podoby s jasn  
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definovan m pou itím a hierarchií – základní ur enou k pou ití na v ech administrativních 

tiskov ch materiálech a v dy na bílé podkladové plo e, a ní e hierarchicky postavenou 

roz í enou variantu slou ící hlavn  k pou ití na aplikacích, které jsou ur eny k p ímé 

komunikaci s náv t vníky a jin m, manuálem jednotného vizuálního stylu p esn  

definovan m, ú el m. 

Jako dopl kové pou ili pánové Machek a Babák písmo Melior n meckého typografa 

Hermanna Zapfa, které bylo p vodn  navr eno pro novinovou sazbu, o em  sv d í od 

zbyte n ch detail  oprost ná kresba a krátké serify, k onomu technicistnímu vzhledu také 

jist  p ispívá konstruk ní kánon ze v ech ty  stran zplo t lé elipsy. Toto písmo je ur eno 

pro sazbu text  v interních i externích publikacích souvisejících s provozem a propagací 

muzea. Vzhledem k malému rozdílu mezi st ední v kou a horní dota nicí se dob e te 

a svou kresbou mírn  p ipomíná klasicistní antikvy, dle mého názoru by v ak kresebn  

kontrast mezi hlavním a dopl kov m písmem mohl b t trochu v t í, ob  písma p sobící 

technicistn  se asi nedop ují úpln  ideáln . Melior v ak funkci bezpochyby plní dob e, 

i kdy  pro sazbu del í publikce bych sáhl po písmu jiném. 

 

obr. 6 Hlavi kov  papír u(p)m 

Jako velice p íjemná a decentní dekorace slou í závorky, tyto ov em nepochází ze 

zna ky, kde je pou ito ezu Bold ale z o stupe  tmav ího ezu písma Univers Black. Jejich 

ídké pravidelné rozprost ení a boustrofedonick  zp sob orientace p sobí lehce 
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a elegantn . Tento dekor se tak snadno dostal na balící papíry, stejn  tak jako na obal 

design manuálu u(p)m. Snad jediná zará ející ást vizuálního stylu 

Um leckopr myslového musea v Praze je rozvr ení hlavi kového papíru. Pravd podobn  

z finan ních a technick ch d vod  je jako textové písmo zvolen Times, i kdy  v e 

uveden  Melior by se tohoto úkolu zhostil více ne  dob e. Velice neobvykl  je také lev  

okraj hlavi kového papíru, ten je velik  p ibli n  jeden centimetr, co  zp sobuje, e text 

p sobí velmi stísn n  a nep íjemn . Také p i katalogizaci dopisních papír  nap íklad 

v anonech díky tomu existuje veliká pravd podobnost procvaknutí v míst , kde je ji  

obsah sd lení. Krom  této jediné v jimky ale e ení jednotného vizuálního stylu 

Um leckopr myslového musea v Praze p sobí velice p kn  a funk n . 

 

obr. 7 Dekor u(p)m ze závorek 

Zajímavého e ení se dostalo orienta nímu systému muzea. Jeho auto i Barbora 

kropilová a Jan Nedv d vytvo ili systém snadno p emis ovateln ch „stojan “, kde se dá 

lehce vym nit textová informace. Málo informací z orienta ního systému je také 

p ipevn no natrvalo, jak pí e autorka lánku z asopisu Font 51/2000 Manuál u(p)m Lucie 

Nikolajenková, „takovéto spojení nového se star m by p sobilo p íli  násiln “. 

2.2.3 Internetová prezentace 

Webová prezentace Um leckopr myslového musea byla vytvo ena spole ností dgú, 

která je také autorem webové prezentace Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brn  

a jin ch komer ních projekt . dgú tedy Petr Knobloch a Tomá  Celizna ve svém 
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rozhovoru pro asopis Font 69 íkají, e se sna í ke ka dému projektu p istupovat 

individuáln . Jistá ablonovitost a podobnost s webovou prezentací nap íklad Moravské 

galerie v Brn  se s nejv t í pravd podobností nedá ozna it za autorsk  rukopis. Narozdíl 

od weobv ch stránek Národního divadla se v ak tyto chovají u ivatelsky o mnoho 

p átel t ji, zvlá t  pak, kdy  se jedná o zobrazení na malém monitoru. Nemizí toti  

ovládací prvky, a i kdy  je pohyb po stránce zpomalen, nic nás v n m neomezuje. Zvlá tn  

je vy e ena struktura stránek, otevírá postupn  jednotlivé sloupce, co  na jednu stranu 

pomáhá orientaci náv t vníka prezentace, na druhou stranu se ale asto hlavní text otev e 

a  na pravé stran  okna a nez ídka se stane, e je i okrajem okna alespo  áste n  zakryt . 

Stránka je áste n  vytvo ena v technologii flash, z toho je neustále viditelné záhlaví, které 

samz ejm  vy aduje instalaci Flash Player plug-inu do internetového prohlí e e, pou ívání 

technologie flash na této úrovni také áste n  znemo uje prohledávání stránek. Je 

p íjemné, e i kdy  auto i sáhli po technologii flash, nevnucují divákovi ádné intro, které 

by vyru ovalo od prohlí ení hledaného obsahu. 

 

obr. 8 ablonovitá webová stránka u(p)m 

Pozoruhodná na této webové prezentaci je naprostá nem nnost vizá e nap í  cel m 

irok m spektrem prohlí e , nezále í tedy naprosto na platform  ze které stránku 

sledujete a vizuální dojem není ni ím po kozován ani v nejmen ím detailu. Webová 

prezentace Um leckopr myslového musea v Praze sice neobsahuje mo nosti vyhledávání, 

ale její p ehledná struktura to snad ani nevy aduje. Neustálá p ítomnost odkazu na hlavní 

stránku jako první polo ky v menu je praktická a nenutí tedy zbyte n  náv t vníka 

prezentace k nekone nému klikání na tla ítko zp t. Jako jediné dv  zásadn j í v tky v i 
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této stránce bych uvedl celkem nízk  kontrast mezi texty a pozadí, co  znesnad uje 

itelnost a tená e to unavuje, druh m problémem pak je fakt, e stránka op t není validní, 

co  spole n  s nízk m kontrastem m e posti en m náv t vník m velmi zhor it zá itek 

z náv t vy této prezentace. Chvályhodná je bezvadná funk nost stránek i bez mo nosti 

pou ití kaskádov ch styl  (css), obzvlá t  vzhledem k posti en m náv t vník m. 

2.3 Národní galerie v Praze 

Národní galerie v Praze oficiáln  vznikla a  v roce 1949 podle zákona . 148/1949 

Sb. o Národní galerii v Praze. My lenka na její zalo ení se tady ale objevila u  mnohem 

d íve v roce 1796. Spole nost vlasteneck ch p átel um ní tehdy zalo ila dv  v znamné 

instituce – Akademii um ní a Obrazárnu, která práv  dala galerii onen d le it  základ. 

v roce 1902 byla k Obrazárn  p ipojena Moderní galerie Království eského, kde se pak 

za ala utvá et sbírka eského moderního um ní 20. století. Do vedení obrazárny se roku 

1919 dostal Vincenc Kramá , kter  z ní vytvo il moderní odborn  spravovanou galerii. Za 

druhé sv tové války v roce 1942 byly do tehdej í eskomoravské zemské galerie za azeny 

sbírky Moderní galerie. 

2.3.1  Zna ka 

Ve stejném roce, kdy po zm n  vedení zm nilo zna ku Národní divadlo, zm nila po 

stejné p em n  zna ku i Národní galerie v Praze, i kdy  zde to trvalo t i roky. Nová zna ka 

nahradila návrh Jaroslava vába z roku 1962. 

 

obr. 9 Návrh zna ky NG dle Jaroslava vába 

D vody ke zm n  zna ky byly naprosto jednozna né. Zna ka formáln  naprosto 

zastarala, nesla s sebou etické problémy doby, kdy byla vytvo ena a nep ítomnost 

vizuálního stylu vy adovala zm nu. Kdy  jsem se obrátil na vedoucí tiskového 

a komunika ního odd lení Národní Galerie v Praze paní Petru Jungwirthovou (mimo jiné 

velmi ochotnou paní, a  m  to p ekvapilo) se svou ádostí o zaslání design manuálu, ke 
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svému zd ení jsem zjistil, e nic takového ani podobného neexsituje. Vedení NG si asi 

pln  neuv domuje jak m e postupem bez design manuálu svou propagaci a jednotné 

vizuální vystupování na ve ejnosti po kodit. 

 

obr. 10 Nová zna ka Národní galerie 

Novou zna ku vytvo ila dvojice grafik  Lucie Kant rková a Jan er ch. Formální 

i sémantické provedení této zna ky má v ak n kolik nedostatk . Jestli e sledujeme zna ku 

jako soubor kompozi n  a tvarov  uspo ádan ch prvk , zjistíme, e nová zna ka Národní 

galerie v Praze je vlastn  velice slo itá na dekódování na první pohled. Pokud je t  navíc 

vezmeme v úvahu základní barevné provedení zna ky, tedy dv  ervená velice vzdálená 

písmena a zbytek slo en  ze dvou pom rn  sv tl ch stup  edé, projeví se dal í problém 

s itelností, kter  ov em odpadá v ist  jednobarevném provedení. Onu zv enou 

obrysovou slo itost zp sobuje hlavn  typografie zna ky, která by se dala ozna it za velice 

odvá nou. z hlediska prostrkání písma je nápis bez rozd lení na dv  slova a je t  navíc je 

velmi voln  prostrkan  – tedy n á r o d n í g a l e r i e. Auto i se toto e ení sna ili 

kompenzovat barevn  rozd lením. Nicmén  spí e ne  rozd lení na dv  slova se jim 

poda ilo rod lení na ty i ásti a zv razn ná písmena n a g jsou v ak spí e pomysln m 

pojítkem s krátkou variantou zna ky. Krajn  zvlá tní je také rozseknutí názvu Národní 

galerie v Praze ponechávající v Praze pod stylizací lva. Sympatická na typografii zna ky 

Národní galerie v Praze je alespo  volba písma, pou ití patkové rodiny je v dne ní dob  

ojedin lou ukázkou odvahy, p itom ve zna ce kulturní instituce s takov m historick m 

v znamem jako je Národní galerie v Praze je to více ne  vhodné, je to p íklad, ze kterého 

by se do budoucna ostatní kulturní instituce mohly pou it. Písmová rodina Meridien, která 

je ve zna ce pou ita v ezech Roman u edého textu a Bold u erven ch písmen také 

disponuje dostate n m mno stvím ez , aby saturovala ve keré typografické pot eby 

Národní galerie. Autorem této písmové rodiny poprvé publikované v roce 1957 

francouzskou písmolijnou Deberny & Peignot je v carsk  typograf Adrian Frutiger, kter  

ji nakreslil v polovin  50. let 20. století. Vzhledem k tomu, e neexistuje manuál 

jednotného vizuálního stylu Národní galerie v Praze, není ani p esn  definováno dopl kové 
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písmo, nej ast ji v ak narazíme na groteskovou Formatu, mén  asto pak potkáme Metron 

Franti ka torma nebo Metu Erika Spiekermanna, nicmén  je to závislé hlavn  na vkusu 

konkrétního úpravce. 

Ani v této zna ce se eskému lvu p íli  neda í. První, eho si pov imneme je 

barevnost lva, 25% v ta ek edé barvy Pantone 424 CVC odpovídá zhruba 16% v ta ku 

oby ejné procesní erné barvy. Lev se tak stává na papí e tém  nepost ehnuteln m a jeho 

detaily jsou naprosto neviditelné. Jestli e srovnáme lva ze zna ky s lvem Národního 

divadla, slo itost jeho stylizace je v razn  ni í, co  je jist  veliká v hoda. Pokud se ale 

podíváme na srovnání se lvem z p vodní zna ky od Jaroslava vába, zjistíme e tato byla 

anatomicky zda ilej í – hlavn  v oblasti hlavy. Zatímco ve zna ce Jaroslava vába jsou 

jazyk a elisti z eteln  odd leny, ve zna ce nové zvlá t  v men ích velikostech jako 

nap íklad na vizitkách a letácích jsou podivn  srostlé a vytvá í jak si „p edkus“. Kdy  se 

blí e podíváme na tvar hlavy, v imneme si jednak disproporce mezi velikostí hlavy a t la, 

jednak zaznamenáme p edsunuté elo, co  je op t z anatomického hlediska nesprávné. P i 

svém pokusu o p ekreslení stávajícího lva jsem musel také zasáhnout do anatomie p edních 

kon etin a hrudníku, p vodní varianta má p ední kon etiny toti  p íli  nízko a vp edu, ty 

pak p sobí jako utr ené. Z hlediska celkového vyvá ení kompozice p i zachování 

rozmíst ní jednotliv ch prvk  bych pak p ikro il ke ztmavení celé obrazové ásti zna ky 

asi na 50 % v p vodní p ímé barv . V p ípadech, kdy je zna ka pou ita v negativní podob  

na jednobarevném podkladu se její itelnost zna n  zvy uje. 

2.3.2 Aplikace vizuálního stylu 

Na to, e Národní galerie nemá zaveden  vizuální styl, její publikace p sobí 

p ekvapiv  jednotn , co  se dá ale v sou asné dob  ozna it pouze jako t stí v ne t stí. 

Snad jen plakáty se opravdu li í kus od kusu. Je koda, e Národní galerie nemá ádn  

dopl kov  grafick  prvek, jako má nap íklad Um leckopr myslové museum, ten by toti  

umo oval snadn j í práci bez fotografií nebo jin ch obrazov ch prvk , a ly by tvo it 

i stále populární a vd né rastry. 

2.3.3 Internetová prezentace 

Internetovou prezentaci pro Národní galerii v Praze vytvo ila jak se zdá ji  tradi n  

spole nost dgú. Stejn  tak jako na jin ch jejich projektech pro kulturní instituce, jako je 

nap íklad Moravská galerie v Brn  nebo Um leckopr myslové museum v Praze, se 

projevuje ur itá ablonovitost, i kdy  tato prezentace se odli uje nejvíce. Vzhledem 

k tomu, e auto i sáhli po svém ji  vyzkou eném stylu, struktura stránek je na dobré 
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úrovni, co  zlep uje celkovou p ehlednost prezentace. Diváka uvítá rovnou hlavní strana – 

ádné flashové intro, co  je v borné vzhledem k rychlé orientaci na stránce, mimo jiné to 

také p ispívá k jejímu rychlému na ítání, co  velmi ovliv uje vizuální zá itek. Stránky se 

jeví snadn ji itelné, to je pravd podobn  zp sobené pou íváním kontrastn j ích 

barevn ch kombinací a v t ích stup  písem ne  je tomu v ostatních jejich projektech. 

Ovladatelnost stránek je na dobré úrovni a stránky nep sobí potí e ani v men ích 

velikostech okna prohlí e e, snadno se tedy prohlí í i na star ích po íta ích, mobilních 

za ízeních s p ístupem na internet, i na mal ch noteboocích. Stránky bohu el postrádají 

jakoukoliv mo nost vyhledávání, ale ani zde to vzhledem k dobré organizaci menu není 

nijak tragické. Podobn  jako je tomu u internetové prezentace Národního divadla, 

nenajdeme v menu odkaz hlavní strana, slou í tak p ímo zna ka Národní galerie v záhlaví 

stránky, to ov em není nijak zjevné a tudí  to zt uje pohyb po stránkách. Je pot ující, e 

Národní galerie p i tvorb  své internetové prezentace myslela i na zahrani ní náv t vníky, 

t m tak nyní pln  slou í anglická mutace stránek. 

 

obr. 11 ablonovitá webová stránka NG 

Stránky se také jeví stejn  ve v ech dnes b n  pou ívan ch internetov ch 

prohlí e ích, co  je pro jejich tv rce úkol nelehk , ale zjevn  dob e zvládnut , proto e je 

tomu tak i u ostatních jeho prezenací. Funkce internetové prezentace nejsou nijak 

po kozeny, i kdy  p i prohlí ení není mo né pou ít kaskádové styly (css), to je prosp né 

nap íklad p i pou ívání tecích za ízení nebo tiskáren na braillovo písmo, stále je v ak 

t eba kvalitního (x)html kódu. Je velká koda, e stránky zase nevyhovují p edem 

deklarovanému standardu, nelze je tedy pova ovat za validní. To m e mít zásadní vliv na 
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chování stránek práv  p i prohlí ení zrakov  i jinak posti enou osobou. P i pou ití 

tecího za ízení nebo jiné usnad ující pom cky to pak nap íklad m e zp sobit tení ásti 

zdrojového kódu a míchat je s prav m obsahem stránek. 

2.4 Divadlo Rokoko 

Prostory, kde nyní funguje divadlo Rokoko se k podobn m ú el m pou ívají u  od 

roku 1915. V letech 1915–1916 zde p sobil Kabaret Rokoko tehdy pod vedením Karla 

Ha lera. V roce 1916, kdy  Karla Ha lera st ídá na vedoucí pozici Eduard Bass, se zde 

poprvé objevují lenové ervené sedmy. Pod vedením editele O. Hanu e, kdy je v divadle 

uvád n mezinárodní program se mu ji  ale p estává da it. Mezi lety 1923–1925 zde také 

p sobil Vlasta Burian, v roce 1925 v ak ode el a zalo il divadlo vlastní. V období mezi 

sv tov mi válkami si v divadle zahrálo velké mno ství znám ch komik . Vedení se tehdy 

ujaly takové osbnosti jako Karel Ha ler, Jaroslav Kohout i Ferenc Futurista. V edesát ch 

letech se z Rokoka stala p ímá konkurence Semaforu, orientovalo se toti  na hudebn -

dramatick  ánr. V divadle Rokoko také za ínala celá ada znám ch osobností, pat ili mezi 

n  nap íklad V. Necká , H. Vondrá ková, M. Kubi ová, J. Zelenková nebo skupina 

Olympic. Soubor divadla byl oficiáln  zru en v roce 1974, v roce 1975 pak divadlo 

Rokoko p e lo pod M stská divadla pra ská. V roce 1989 se M stská divadla pra ská 

rozd lila a z stala tak a  do roku 2005, kdy se vedení divadel ujímá O. Zajíc. 

2.4.1 Zna ka z roku 2004 a její aplikace 

Tradi n , tak jako v jin ch p íkladech uveden ch v této práci, se po zm n  

produk ního a um leckého t mu a zárove  vedení divadla zm nil i vizuální styl, 

respektive, ádn  skute n  vizuální styl vytvo en  pro divadlo Rokoko do té doby 

neexistoval, tak e to byla pro divadlo Rokoko naprostá novinka. Autorem jednotného 

vizuálního stylu divadla Rokoko z roku 2004 je Tomá  Brousil, absolvent ateliéru Písma 

a typografie na V UP pod vedním Franti ka torma. Je to autor s velik mi zku enostmi 

s tvorbou pro divadelní soubory, tvo il nap íklad pro Divadlo v Celetné i divadelní soubor 

Disk z DAMU. Nová zna ka m la pom rn  neobvyklou genezi, neobvyklou v tom smyslu, 

e jako první vzniklo korporátní písmo Rokokotype a teprve na jeho základ  byla 

vytvo ena zna ka. Neobvyklá a velmi originální typografie v horní ásti zna ky byla 

tvo ena z fragment  písmen R ,O a k z písma Rokokotype. Spodní ást zna ky byla pak 

tvo ena nápisem Divadlo Rokoko sázen m z fontu Rokokotype. Zna ka jako celek 

p sobila velmi harmonicky a novátorsky, velmi zajímavá byla i kompozi ní e ení t í 
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variant této zna ky. Díky provedení zna ky na v ku, do tverce a na í ku se dala zna ka 

pou ít na nejrozmanit j ích potiskovan ch formátech. e ení zna ky divadla Rokoko na 

poli logotyp  bylo v tomto smyslu opravdu ojedin lé. Rozmanitost jednotliv ch provedení 

zna ky se projevuje zvlá t  v provedení na í ku, kdy opakující se tvary tvo í zajímavé 

obrazce, ve zbyl ch dvou variantách nep ítomné. 

 

obr. 12 B valá zna ka divadla Rokoko od Tomá e Brousila 

Z technického hlediska to byla tém  ideální zna ka. Zvlá t  v provedení na í ku 

nevykazovala potí e ani v krajním zmen ení a její jednoduché tvarosloví a barevnost 

nep edstavovala p eká ku ani v t ch nejhor ích tiskov ch podmínkách. Zbylé dv  varianty 

zna ky nebyly ji  tak bezchybn  funk ní. Zvlá t  varianta na v ku byla vzhledem 

k vzájemn m propor ním pom r m velikostí fragmentové a textové ásti vhodná k pou ití 

jen ve v t ích velikostech formát  – nap íklad na plakátech, v men ích velikostech by byla 

textová ást naprosto nerozli itelná. Podobná charakteristika je platná i u varinty do 

tverce, není to v ak ji  tak extrémní p íklad. 

 

obr. 13 Plakát pro divadlo Rokoko od Tomá e Brousila 
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Vzhledem k tomu, e podle vyjád ení autora jednotného vizuálního stylu divadla 

Rokoko ve kerou grafiku zpracovával sám, neexistuje kompletní design manuál, 

k dispozici je tedy jen logo manuál s p íkladem aplikace na plakát. 

Vizuální styl divadla Rokoko m l celkem jednoduchou, ale o to údern j í barevnost. 

P vodní zám r pou ívat ernou, zlatou a purpurovou se zdál osazenstvu divadla p íli  

divok , pou ívala se tedy barevnost erno-zlatá, nebo erná s jinou p ímou barvou. 

ernobílé fotografie publikované na v ech plakátech a v programech divadla, jejich  

autory byli v t inou Radek Brousil a Pavel Sovoboda, se tak dob e pojily s okolní 

grafikou. Díky rozvr ení plakát  se v ak daly pou ít i amatérské fotografie. Je pravda, e 

as od asu po této mo nosti divadlo sáhlo. Vizuální styl potvrdil i mo nost pou ití 

barevné fotografie, kterou pou il na plakátu propagujícím Bohumila Klepla ve h e Don 

Juan, ernobílá v kombinaci s p ímou barvou mu ale slu ela o mnoho lépe. Dal í 

zvlá tností bylo pou ívání useknutého pravého dolního rohu na v t in  publikací, které to 

umo ují, tedy plakátech, programech a podobn ch divadlem produkovan ch publikacích. 

Zajímavá byla v tomto ohledu i návaznost na písmo, které m lo místo obl ch tvar  také 

podobné „useknuté rohy“, ty se ov em nacházely na v ech ty ech stranách. Písmo bylo 

v tomto vizuálním stylu pou ito jako a  neobvykle siln  ozvlá t ující prvek. 

 

obr. 14 Písmo Rokokotype 

Abeceda Rokokotype, která vychází z kresby titulkového písma Magion od stejného 

autora obsahující ov em i minusky, je v hradn  verzálková, co  v razn m zp sobem 

ovliv ovalo vyzn ní vizuálního stylu, s tím ohledem byly kresleny i v echny ostatní znaky 
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jako nap íklad interpunk ní znaménka, tak e jsme si na plakátu snadno mohli pov imnout 

nap íklad na v ku verzálky nakreslné dvojte ky. Mezi dal í zvlá tnosti této abecedy pak 

pat í také písmeno a kreslené jako v bez p í ky, nebo 0 (nula) kreslená s te kou uprost ed, 

slou ící místo obvyklého í kového rozli ování nebo dob e známého „p e krtnutí“.  

 

2.4.2 Zna ka z roku 2005 a její aplikace 

Tomuto p knému vizuálnímu stylu v ak odzvonilo, kdy  se v íjnu roku 2005 stal 

editelem M stsk ch divadel pra sk ch Ond ej Zajíc a slou il divadla Rokoko a ABC. 

Poté také za al vznikat nov  vizuální styl, kter  nahradil stávající vizualitu vytvo enou 

Tomá em Brousilem. Je veliká koda, e tak kvalitní a originální vizuální styl vydr el 

divadlu pouze rok. Nová zna ka bez konkrétního autora je p izp sobena vizuálnímu stylu 

M stsk ch divadel pra sk ch, její nová podoba je tedy m.d.p.rokoko. Velice odvá né 

pou ití je v „souhrném“ logu M stsk ch divadel pra sk ch, kde se vyskytuje jako 

rokokom.d.p. Jedna z mála dobr ch v cí na této zna ce je soulad se zbytkem vizuálního 

stylu M stsk ch divadel pra sk ch, jednoduchost a barevnost. 

 

obr. 15 Nová zna ka m.d.p. 

 

obr. 16 Titulní strana M sí ního divadelního pr vodce m.d.p. 
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Zna ka této instituce je vytvo ena z písma Helvetica Neue, p i em  kresba písmen m, 

d a p je zm k ena zakulacením v ech ostr ch tvar . Tato úprava je v ak v men ích 

velikostech p inejmen ím t ko post ehnutelná, p esto spole n  s prostrkáním 

a dot kajícími se d íky mezi ádky se dá usuzovat na pe livou p ípravu. Tato pe livost u  

ale chyb la p i p íprav  m sí ního divadelního pr vodce m.d.p., m sí níku v podob  

barevného asopisu formátu A5, kter  je k mání i na internetov ch stránkách m.d.p. 

Celkem ne astná je v tomto asopisu hlavn  volba a nastavení chlebového písma, mal  

mezi ádkov  proklad dost zt uje itelnost a malé mezery mezi sloupci i malé okraje 

p sobí velice stísn n . 

2.4.3 Internetová prezentace divadla Rokoko 

Internetová prezentace M stsk ch divadel pra sk ch, jejím  autorem je pra ské 

webdesignové studio Sympact, p sobí p ehledn  a dob e dodr uje koncept vizuálního 

stylu, od toho se v ak odvíjí i do jisté míry humpolácké vyzn ní t chto stránek. Jako jediná 

ze zde probíran ch internetov ch prezentací obsahuje funkci vyhledávání, které funguje 

dle o ekávání dob e. Stránky bohu el nejsou validní, co  se zdá b t ne varem velkého 

mno ství stránek kulturních institucí nejen v eské republice. Typografie úvodní stránky 

této webové prezentace je vcelku p ekvapiv  na mnohem vy í úrovni ne  v ti t n ch 

publikacích, hloub ji ve struktu e stránek ji  ale p ebírá man ry z ti t né produkce. P esto 

jsou od sebe ob  divadla na stránkách dob e odd lena. 

 

obr. 17 Internetová prezentace m.d.p. 
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Webové stránky se na ítají rychle a zobrazují se ve v ech b n ch prohlí e ích 

stejn , co  je pro studio Sympact dobrá vizitka. Pokud se ale na stránku podíváme 

v n kterém textovém prohlí e i nebo nebudeme mít mo nost pou ít kaskádové styly (css), 

zjistíme, e menu je vlastn  umíst no na konci stránky, co  nap íklad zrakov  posti en m 

náv t vník m m e p i pou ívání tecích za ízení velmi zkomplikovat pohyb po 

prezentaci. Prezentace je také pom rn  veliká, tak e prohlí ení na men ích monitorech, 

nebo mobilních za ízeních s p ístupem na internet m e b t obtí né. Vzhledem ke stálé 

p ítomnosti ovládacích prvk  v ak bude stále mo ná. 

2.5 M stská knihovna v Praze 

M stská knihovna v Praze vznikla 1. ervence 1891, tehdy se v ak je t  jmenovala 

Ve ejná obecní knihovna královského hlavního m sta Prahy a k dispozici m la „pouh ch“ 

3370 knih. Ne  se roku 1903 p est hovala na Mariánské nám stí, kde sídlí dodnes, 

nacházela se v ulici Na Zderaze na Novém M st . Mezi lety 1898 a 1920 byl jejím 

editelem básník Antonín Sova, kter  zde díky sv m znalostem zahrani ního knihovnictví 

za al utvá et systém katalogizace a sna il se pro ni získat d stojné místo ve st edu Prahy. 

V roce 1922 u  m la knihovna v Praze 40 pobo ek a knihovní fond obsahoval asi 260000 

svazk . V letech 1925 a  1928 stávající budova ji  nespl ovala nároky kladené na moderní 

knihovnu, a tak byla za pomoci Pra ské m stské poji ovny postavena budova nová, co  

byl po in v tehdej ím eskoslovensku naprosto ojedin l . T sn  p ed druhou sv tovou 

válkou pak knihovní fond obsahoval u  p es 640000 svazk . V následujícím vále ném 

a povále ném období byla knihovna neustále pod politicko-ideologick m tlakem, a  u  ze 

strany okupujícího n mecka i pozd ji komunistické strany. V osmdesát ch letech byla 

knihovna a její pobo ky v razn  zmodernizovány a od roku 1982 se v centrální evidenci 

fondu a p i katalogizaci pou ívají po íta e. V letech 1996 a 1997 byla provedena generální 

rekonstrukce hlavní budovy a knihovna byla automatizována. 

2.5.1 Zna ka 

P vodní logo M stské knihovny v Praze pochází z p elomu padesát ch a edesát ch 

let minulého století. Mal  a tedy i t ko iteln  nápis ve zna ce v kombinaci s popisnou 

lineární kompozicí ji  nespl ovaly základní po adavky na rychlou rozli itelnost 

a identifikaci instituce v dne ním mo i nov ch abstraktn j ích zna ek. Tvarosloví loga 

tedy zastaralo a jako to p e itek doby si ádalo zm nu. Návrhy na novou vizuální identitu 

vyparacovávali studenti ateliéru grafického designu na Vysoké kole um leckopr myslové 
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pod vedením Prof. Rostislava Va ka. Autorem vít zného návrhu je student V UP Libor 

Jelínek. O své zna ce v rozhovoru pro asopis Font (Font 75 – 3/2004) uvádí: Já se cht l 

vyhnout okoukanému kli é otev ené knihy. V knihovn  nejsou to podstatné samotné knihy–

objekty, ale texty v nich obsa ené. Proto jsem pou il textov ch element : dvojte ky 

a st eníku. V sledné logo ale nabízí i víc v klad  – od okna po systém azení 

a katalogizování. To v e se Liboru Jelínkovi opravdu povedlo. Nová zna ka je kresebn  

jednoduchá, rychle rozpoznatelná a zárove  dostate n  abstrahovaná, to v e je t  

umoc uje jednoduchá barevnost a její obm ovatelnost, samoz ejm  v p edem 

definovan ch mantinelech. V design manuálu M stské knihovny v Praze najdeme hned 

ty i barevná provedení zna ky. První je provedení základní, drubá dv  pak jsou provedení 

negativní na edém a erném podklad , poslední provedení je pou itím barev zcela odli né. 

Podkladová barva je vínová a provedení obrazové i písmové ásti je pozitivní ist  

ernobílé. Jednoduchou konstrukci zna ky dokazuje pou ití délkové jednotky x rovnající 

se délce hrany jednoho tvere ku (te ky) v obrazové ásti zna ky. 

 

obr. 18 Stará a nová zna ka MKP 

Písmo pou ité ve zna ce je Helvetica, písmo, které je alespo  na platform  Apple 

v základních ty ech ezech zdarma b n  dostupné, na systémy Windows se v ak musí 

licencovat. Obrazová ást zna ky se pojí s písmovou tím, e dvojte ka i st edník vychází 

z kresby písma. Autorem prvotní kresby fontu Helvetica je Max Miedinger. P vodní název 

byl v ak Haas Grotesk, co  nám p ipomíná, e ji Max Miedinger nakreslil v roce 1957 pro 

v carskou firmu Haas’sche Schriftgiesserei (Haas Type Foundry). V roce 1960 bylo její 

jméno zm n no na Helvetica, aby p ipomínalo latinské jméno pro v carsko – Helvetia. 

Písmová rodina Helvetica má dostate né mno ství ez , aby pokryla ve keré typografické 

pot eby. Veliká st ední v ka umo uje její pou ití i ve velmi mal ch velikostech. 

Nedostatkem volby tohoto písma je dnes v ak malá originálnost kresby, a tudí  patná 

rozpoznatelnost od jin ch podobn ch font  jako jsou Arial, Univers nebo Monotype 

Grotesque. 
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2.5.2 Aplikace vizuálního stylu 

V aplikacích se zna ka chová a  p ekvapiv  tvárn . Nejen e ji lze pou ít 

s vertikálním i horizontálním postavení textu, existuje také varianta s t í ádkov m 

rozvr ením textu. P i velkém zv t ení se pak také dá pou ít varianta zna ky s men í 

textovou ástí umíst nou pod obrazvou ástí p i zachování její í ky. Není bez zajímavosti, 

e lze zna ku také pou ívat na spad a dokonce v rohu formátu. 

 

obr. 19 Aplikace nové zna ky MKP 

Jako hlavní písmo jednotného vizuálního styl M stské knihovny v Praze slou í 

Helvetica, o které zde ji  byla e . Jako dopl kové písmo byl zvolen v udyp ítomn  

Times. P vodní návrh tohoto písma vytvo il anglick  typograf Stanley Morison, voln  

dostupné verze z opera ních systém  dne ních po íta  jsou v ak jen slabou náhra kou 

jeho p vodních návrh . Písmo bylo vytvo eno pro novinovou sazbu v The Times of 

London, tomu byly p izp sobeny i detaily kresby i jeho proporce. Times by tedy m l b t 

dostate n  dob e iteln  i p i velmi kritick ch podmínkách tisku. 

 

obr. 20 Dvojstrana z v ro ní zprávy MKP z roku 2003 
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Zajímavá je aplikace vizuálního stylu na první v ro ní zprávu z roku 2003 – první po 

zm n  zna ky. V této v ro ní zpráv  toti  nenajdeme jedinou fotografii. Krom  graf  zde 

najdeme jen velice elegantní jednobarevné grafiky Olgy Bene ové a celá publikace je 

v erveno- erno- ed ch barvách. Dal í v ro ní zprávu z roku 2004 graficky upravoval 

znovu Libor Jelínek, tentokrát s pou itím fotografií od K. Berndorfové, O. erného 

a z archivu. V ro ní zpráva stále dodr uje ve kerá p edepsaná pravidla vizuálního stylu, 

pou ívá p edepsaná písma a decentní barvy. V ro ní zpráva z roku 2005 u  ale nedodr uje 

krom  základních barev snad v bec nic, p esto e jejím úpravcem byl op t Libor Jelínek – 

autor jednotného vizuálního stylu M stské knihovny v Praze. Pou ité fotografie jsou sice 

aran ované, ale naprosto amatérské. P edepsaná písma jednotného vizuálního stylu jsou 

pou ita jen ve zna ce, celá publikace je toti  sázená písmy Bodoni a Univers. 

2.5.3 Internetová prezentace M stské knihovny v Praze 

Internetová prezentace M stské knihovny v Praze sice nepat í mezi ty 

nejelegantn j í, zato má ale jiné velmi v znamné v hody. Autorem webové prezentace je 

Libor Jelínek. Tato webová prezentace je spole n  s prezentací Moravské galerie v Brn  

jedna z mála, která je validní. Dodr ování deklarovan ch standard  p i vytvá ení webové 

prezentace toti  vede k správné funkci stránek p i v ech mo n ch zp sobech prohlí ení, od 

klasického prohlí ení b n m internetov m prohlí e em, p es televizní a textové 

prohlí e e, a  po tecí za ízení. Stránky lze bez v t ích potí í prohlí et i na men ích 

monitorech nebo mobilních za ízeních s mo ností prohlí et internetové stránky, ovládací 

prvky jsou toti  v dy bez v t ích potí í dostupné. 

 

obr. 21 Internetová prezentace MKP 
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Dobrá funkce webové prezentace je podpo ena pou íváním konven ních technologií, 

stránky jsou postaveny na validním html a css, nepou ívají tedy Flash, i jiné plug-iny 

a neobt ují u ivatele ádn m zbyte n m intrem. Díky této konven nosti webová 

prezentace M stské knihovny v Praze funguje plynule i na star ích po íta ích a rychle se 

na ítá. Internetové stránky M stské knihovny v Praze vypadají a chovají se tém  stejn  ve 

v ech b n ch prohlí e ích – mírn  se m ní jen rozvr ení textu, struktura stránek je jasná 

a texty jsou dob e itelné. Podobn  jako na internetov ch stránkách Národního divadla 

v Praze se zde v ak nepou ívá zna ka v základaním provedení, n br  zna ka provedení na 

vínové podkladové plo e. Kdy  p ejedeme my í p es odkaz na jinou ást internetové 

prezentce, v imneme si z typografického hlediska nevhodného podtr ení, pro zv razn ní 

funk nosti odkazu bych proto spí e volil jin  zp sob zv razn ní, nap íklad jen zm nu 

barvy odkazu. Pokud nemáme mo nost pou ít kaskádové styly (css), nap íklad v textovém 

prohlí e i, stránka p sobí trochu nep ehledn , nicmén  funguje správn . Úvodní stránka 

rovnou obsahuje mo nost prohledávání databáze knihovního fondu bez p ihlá ení tená e, 

co  je velice p íjemné a podporuje to zna n  p ehlednost stránek. Pro náv t vníky z ciziny 

je p ipravená anglická verze, která ov em rozhodn  není plnohodnotn m spoluhrá em 

verze eské, nicmén  ty nejd le it j í informace se zde náv t vník dozví. 

2.6 Moravská galerie v Brn  

Historie Moravské galerie v Brn  sahá a  do roku 1873, kdy bylo zalo eno Moravské 

pr myslové muzeum. V roce 1961 bylo muzeum slou enou s Obrazárnou Moravského 

zemského muzea. Nov  vzniklá kulturní instituce tak získala sv j název, kter  jí vydr el 

dodnes. Moravská galerie v Brn  v sou asné dob  spravuje p t objekt , z eho  ty i jsou 

architektonicky opravdu zajímavé. Jsou to Pra ák v palác, Um leckopr myslové muzeum, 

Místodr itelsk  palác a vlastní vilu Du ana S. Jurkovi e. V dne ní dob  Moravská galerie 

v Brn  spravuje sbírky malby, kresby, grafiky, plastiky, fotografie, grafického designu 

a architektury, adí se tak mezi nejv t í instituce svého druhu v eské republice. 

2.6.1 Zna ka 

Novou zna ku a jednotn  vizuální styl má Moravská galerie v Brn  od roku 2001, 

autory jsou pánové Tomá  Machek a Petr Babák, kte í se sv m návrhem vyhráli anonymní 

sout . Od rozd lení studia Machek & Babák jednotn  vizuální styl Moravské galerie 

v Brn  spravuje a v sou asné dob  aktualizuje Tomá  Machek ze studia Side2. I v této 

zna ce hraje písmo velice d le itou roli, fragmenty písmen M a g jsou zde toti  hlavním 
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grafick m motivem, kter  na pravé stran  podporují grafické pruhy vyjad ující sou asn  

po et v stavních budov. Oproti star í variant  zna ky, kde byly v stavní prostory od sebe 

v základní variant  odd lené barevn , tedy ervenou, modrou a zelenou barvou, sou asná 

základní varianta s p ti oddíly je ist  ernobílá. 

 

obr. 22 Star í a nov j í varianta zna ky MG 

Se stávající variantou zna ky se Moravské galerii v Brn  ji  jist  povede uvést do 

ivota alespo  celou merkantilní sadu, co  se podle slov vedoucí odd lení pro vn j í 

komunikace Simony Jurá kové s variantou p vodní nepoda ilo pro nedostatek financí, to 

bylo pravd podobn  zp sobeno barevnou náro ností star í varianty, tisk t í p ím ch barev 

je toti  ve srovnání s dnes navrhovanou ist  ernobílou variantou opravdu drahá 

zále itost. Za pov imnutí ur it  stojí ást design manuálu o ochranné zón  zna ky. Ta se 

toti  m e zm nit podle pou ití hned t ikrát. Zna ka se v základním provedení na 

formátech s dostate nou plochou pou ívá na spad ze dvou stran v levém horním rohu 

formátu, na voln ch stranách ve formátu je pak velikost ochranné zóny odpovídající í ce 

a v ce zna ky, tedy základní jednotce x. Pokud není formát dostat n  dimenzovan  

ochranná zóna se dá v p ípad  nutnosti zmen it na í ku grafického pruhu na pravé stran  

zna ky, tedy na pomocnou jednotku y, tato zóna se pak aplikuje z voln ch stran okolo 

zna ky. V p ípad , kdy nelze pou ít zna ku nap íklad z technologick ch d vod  na spad, 

dá se umístit voln  do formátu a ochranná zóna se rovná p lce jednotky x ze v ech 

okolních stran. 

2.6.2 Aplikace vizuálního stylu 

Stejn m zp sobem, tedy na spad v levém horním rohu, se pou ívá zna ka i na 

plakátech, co  m e v konkrétních p ípadech zp sobit alespo  áste né p ekrytí zna ky na 

plakátovacích plochách ostatními plakáty nebo nap íklad rámem citylightu. Zde bych tedy 

pro jistotu uva oval i o jiném e ení. Podobn  problém se m e vyskytnout i na odnosn ch 

ta kách Moravské galerie v Brn , v základním provedení se toti  m e stát, e nep esn m 
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bigováním a skládáním bude ást zna ky i doprovodn ch grafick ch prvk  zakrytá. 

U ekonomické verze ale tento problém odpadá, zna ka ani ostaní grafika zde toti  není 

pou ita na spad. Velice zajímavá na zna ce Moravské galerie v Brn  je také absence 

plného názvu instituce doprovázejícího obrazovou ást, auto i zde ji  tedy naprosto 

spoléhali na za itost zkratky Mg a na její vizuální sílu. Kresebná a barevná jednoduchost 

aktuální verze zna ky pomáhá jejímu vyzn ní a snadnému zapamatování, mimo jiné také 

zaru uje tisknutelnost i ve patn ch technick ch podmínkách. 

 

obr. 23 Plakáty MG se star í verzí zna ky 

Z hlediska po adavk  na zna ku a na jednotn  vizuální styl se jedná o snadno 

odli itelnou grafiku od jin ch esk ch institucí a její forma je díky písmu zaru en  

nad asová. Písmo pou ité k vytvo ení fragment  je toti  asem prov ená a trend m ji  

p íli  nepodléhající statická antikva, její  p edlohu vytvo il Giambattista Bodoni u  kolem 

roku 1789. Známé parafráze na toto písmo vytvo il na za átku 20. století také nap íklad 

Heinrich Just pro frankfurtskou Bauerovu písmolijnu nebo také americká firma ITC. Jako 
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hlavní písmo je v ak zvoleno písmo Helvetica, o kterém ji  v této práci bylo psáno 

v kapitole o M stské knihovn  v Praze. Konkrétn  byla zvolena Helvetica v ezech 

Condensed Regular, Condensed Bold a Condensed Black, která v p ípad  nutnosti m e 

b t je t  nahrazena písmem Switzerland, co  je vlastn  jeden z klon  písma Helvetica, 

v odpovídajícím ezu. Tyto zú ené ezy v ak ji  nejsou b n  dostupné na ádné 

po íta ové platform , je tedy nutné je licencovat. 

Nemohu si zde ale odpustit jednu poznámku. Kdy  designé i a grafici Jean Widmer 

a Bruno Monguzzi v letech 1984–1986 vytvá eli zna ku pro slovutné Musée d’Orsay, jist  

netu ili, e podobnou zna ku bude mít za patnáct let také Moravská galerie v Brn . Je 

pravda, e Musée d’Orsay pou ívá jako zkratku dv  verzálky MO, ale kompozice a v b r 

písma jsou a  nápadn  podobné. Widmer a Monguzzi sice pou ili jinou statickou antikvu, 

pro kterou vytvo il p edlohu n meck  písma  Justus Erich Walbaum, mlad í Bodoniho 

sou asník, nicmén  v t chto omezen ch fragmentech se rozdíly mezi písmy hledají t ko 

i grafikovi, nato  pak iroké ve ejnosti, pro kterou jsou jednotné vizuální styly hlavn  

ur eny. Náhody se v ak v grafickém designu stávají stejn  tak, jako v jin ch disciplínách. 

 

obr. 24 Zna ka Musée d'Orsay od Bruna Monguzziho a Jeana Widmera 

2.6.3 Internetová prezentace Moravské galerie v Brn  

Webovou prezentaci Moravské galerie v Brn  vytvo il Tomá  Celizna ze studia dgú. 

Zdá se, e na poli webov ch prezentací pro v znamné eské kulturní instituce se toto 

studio ji  zcela etablovalo. Ve struktu e jinak docela p ehledn ch stránek se op t projevuje 

jistá ablonovitost tvorby tohoto studia pro kulturní instituce, ta jako u n kter ch 

p ede l ch projekt  zp sobuje roz i ování stránky s postupem ve struktu e sm rem do 

hloubky, tak e na men ích monitorech musí náv t vník pou ívat nejen vertikální posuvník, 

aby mohl sledovat obsah. Na t chto internetov ch stránkách ale jist  stojí za ocen ní jejich 
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validita, která napomáhá správné funkci prezentace p i nejr zn ích ji  d íve uvád n ch 

zp sobech prohlí ení. Také stálost vizuálního vyzn ní stránek v irokém spektru 

internetov ch prohlí e  je dnes stále je t  velk m úsp chem pro jejich autora. Stránky 

nezdr ují náv t vníka ádn m intrem, nicmén  pou ívají technologie Flash na místech, 

kde to asi není zcela nutné. Nicmén  i p i nedostupnosti podpory tohoto technického e ení 

na náv t vníkov  po íta i stránky stále fungují správn , stejn  tak jako kdy  náv t vník 

nemá mo nost pou ít technologie kaskádov ch styl  (css). V tomto p ípad  se u  ale jejich 

vzhled, stejn  tak jako tém  nikdy jindy, nepodobá ani vzdálen  autorskému zám ru, 

emu  se ale nelze divit. Stránky se na t stí tedy nespoléhají na jednu konkrétní 

technologii prohlí ení, co  je pozitivní a dnes se s tímto p ístupem stále je t  nesetkáme 

b n . M eme je tedy bez v t ích potí í sledovat i na star ích po íta ích, které neopl vají 

dostate n m v konem pro sledování Flashov ch prezentací. I s pou itím technologie flash 

se v ak stránka z internetu stahuje rychle, tak e vizuální dojem z jejího na ítání neutrpí 

ádnou újmu. Jediná v c, která by usnadnila prohlí ení star ím tená m by bylo zv t ení 

textu v hlavní nabídce, ten je toti  na v ce n kolika málo pixel  opravdu patn  iteln  

i pro mladého a zdravého lov ka. Chvályhodné je umíst ní odkazu na hlavní stranu hned 

na první místo v menu, díky tomu se pohyb po stránkách m e v razn  urychlit. 

 

obr. 25 ablonovitá internetová prezentace MG 

Funk nost stran a rychlou navigaci podporuje funkce vyhledávání, která funguje dle 

o ekávání. D kazem toho, e stránky jsou moderní je mo nost tení rss zpráv, tedy 

mo nost zji ování nov ch informací o d ní v Moravské galerii v Brn  pomocí speciálního 

programového vybavení, ani  by se náv t vník musel p ipojovat p ímo na webovou 

prezentaci a prohledávát aktuality ru n . Zahrani ním náv t vník m také slou í 

plnohodnotná anglická verze internetové prezentace. Myslím, e z provedení t chto stránek 

by se mohlo pou it mnoho nejen esk ch institucí. 
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ZÁV R 

Z hodnocení vizuálních styl  na p edcházejících stranách se dá vyvodit hned n kolik 

záv r . Pokud se zam íme na tendenci v voje vizuálních styl  kulturních institucí 

v eské republice, dá se konstatovat, e ve v t in  p ípad  dochází ke zlep ení. Na 

pozoruhodnou úrove  se v posledních letech dostaly mimo jiné také internetové 

prezentace, v t ina zde probíran ch internetov ch stran dokonce bez problém  snese 

srovnání s prezentacemi zahrani ní provenience. 

Pokud se ale pono íme do hlub ích detail , zjistíme, e práce s písmem se v t inou 

mezi jednotliv mi styly podobá, co  ukazuje na pom rn  nevysp lou vizuální kulturu. 

Jedinou institucí, která se alespo  na n jak  as tomuto trendu ubránila bylo divadlo 

Rokoko, kdy  pou ívalo vizuálního stylu a corporátního písma na míru od typografa 

Tomá e Brousila. V tomto ohledu tedy eské vizuální styly za sv tov mi zaostávají. 

Trend zm ny grafického projevu se zm nou vedení, kter  jsem bohu el v této práci 

zaznamenal, zp sobil zaniknutí n kolika kvalitních vizuální styl  a obávám se, e tomuto 

trendu je t  neodzvonilo. Pokud se tedy musí p istoupit k modernizaci grafického projevu 

instituce, rozhodn  by se nejprve m lo p em let o redesignu stávající podoby vizuálního 

stylu, ostrá zm na sm ru toti  nemusí v dy dopadnout nejlépe. 

Zajímavé také je, e v t inu vizuálních styl  t chto institucí vytvo ili auto i alespo  

áste n  propojení s Vysokou kolou um leckopr myslovou v Praze. 
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OBHAJOBA PRAKTICKÉ PRÁCE 

2.7 Jednotn  vizuální styl M stské knihovny v Nové Pace 

2.7.1 Historie M stské knihovny v Nové Pace 

M stská knihovna v Nové Pace vznikla v roce 1846. Sbírku na její zalo ení tehdy 

uspo ádal kaplan Jan Ne por za podpory n kter ch m an . Knihovna na la brzy v okolí 

celou adu p íznivc  a dob e prosperovala. Správu nad knihovnou p evzal pan Karel 

Záhorsk  a dohled nad ní provád li Antonín Kasek a místní fará  Alois Machá ek. 

Hlavním sponzorem Novopacké knihovny bylo místní ochotnické divadlo, které ka d  rok 

z jednotliv ch p edstavení knihovn  v novalo zna né ástky. Kolem roku 1850 knihovna 

m la ve sv ch fondech 353 svazk  beletristické literatury, 91 v deck ch knih a 46 knih 

z „D dictví Svatojánského“. 

V sou asné dob  je v knihovn  registrováno asi 2000 tená  a ro n  se vyp j í 

zhruba 120 000 knih a asopis . Knihovnu za rok nav tíví asi 23 000 náv t vník . Od 

1. srpna 1995 je knihovna umíst na v nové budov  v centru Nové Paky. 

2.7.2 Obhajoba 

Základem zna ky M stské knihovny v Nové Pace se stal grafick  prvek v podob  

pruhu, kter  má primárn  znázor ovat knihu v poli ce. Jeho zmno ením do t inácti 

sloupc , t í ad a zm nami rastr  jednotliv ch prvk  jsem pak dosáhl pot ebného obrazu 

stylizace knihovny. Obrazová ást zna ky M stské knihovny v Nové Pace také m e b t 

chápána jako stylizace katalogiza ního systému i digitální informace. 

 

obr. 26 Varianty nové zna ky MKNP 

Barevnost zna ky jsem zvolil decentní a zárove  takovou, aby byla dostate n  

v razná a nosná pro cel  vizuální styl. Pro zvlá tní ú ely pak slou í n kolik dopl kov ch 

barev, jejich  pou ití se v ak ídí v hradn  manuálem jednotného vizuálního stylu. 
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Písmo pou ité ve zna ce je Amor Sans Pro v ezech Bold a Regular. Písmovou 

rodinu Amor Sans & Serif Pro, jejím  autorem je Franti ek torm ze St e ovické 

písmolijny, jsem pro cel  vizuální styl vybral, proto e obsahuje patkové i bezpatkové ezy 

a její kresebná odli nost p i zachování dobré itelnosti dob e podpo í jednotn  vizuální styl 

M stské knihovny v Nové Pace. Dostate né mno ství ez  pak d lá z této veliké rodiny 

font tém  univerzální, není tedy problém jej pou ít pro textovou sazbu v mal ch 

velikostech nebo na plakátu ve velikostech titulkov ch. 

 

obr. 27 Návrh textilních pouta  MKNP 

Design manuál obsahuje adu aplikací – mezi nimi je n kolik druh  hlavi kov ch 

papír . Hlavi kové papíry se lení na varianty ur ené pro b nou korespondenci, mezi 

kter mi jsou i hlavi kové papíry navr ené pro tisk na stolní tiskárn , a na hlavi kové 

papíry akciden ní, které jsou ur ené pro slavnostní p íle itosti. I vizitky jsou navr eny pro 

b n  styk a slavnostní p íle itosti. 

 

obr. 28 Reklamní p edm ty MKNP 
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V manuálu jednotného vizuálního stylu jsou dále obsa eny konceptuální zám ry od 

základního návrhu internetové prezentace p es nejr zn j í reklamní p edm ty, programy 

a letáky, a  po exteriérové textilní pouta e. 

 

obr. 29 Návrh internetové prezentace MKNP 
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SEZNAM POU IT CH SYMBOL  A ZKRATEK 

css  Cascading Style Sheets (kaskádové styly) – jazyk pro formátování internetov ch 

stránek. 

html  HyperText Markup Language – jeden z jazyk  pro vytvá ení internetov ch stránek 

v systému World Wide Web. 

Flash  Grafick  vektorov  program ve vlastnictví firmy Adobe (d íve Macromedia), 

primárn  je ur en k vytvá ení interaktivních internetov ch prezentací nebo jejich 

ástí. 
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