Formát

knihy

Formát knihy
– Formát knihy musí být zvolen adekvátně
obsahu knihy a pohodlí čtenáře.
Detektivku formátu A4 si člověk většinou
do tramvaje nevezme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozsáhlou obrazovou publikaci nebo
velký zeměpisný atlas prohlížíme
položené na stole.
– Vliv na velikost formátu má i délka textu.
Velmi dlouhý text by v malém formátu
vydal na příliš tlustou knihu. Krátký text
naopak ve velkém formátu vydá jen na
útlý sešit.
– Někdy je formát knih předem určený nakladatelem (např. kniha patří do ediční řady).
– Nejčastější požadavek: držet se formátu řady A nebo B, nevzniká zbytečný odpad.
– Formát knihy zadáváme tiskárně v milimetrech: š × v.
– Atypický formát je třeba konzultovat s tiskárnou, aby se rozumně využil tiskový arch.

Formáty papíru řady A, B, C
– Rozměr formátů B je geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího
většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1).
– Formáty C jsou geometrickým průměrem rozměrů stejných formátů A a B
(např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně
pro obálky (jsou trochu větší než odpovídající formát řady A).
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Proporce formátu knih
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obrázky orientované
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mohou být stejně velké
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ZADÁNÍ: 1. Vyberte si libovolnou knihu, změřte ji a napište správně
rozměr knižního bloku.
2. Přiřaďte druhy literatury k obrázkům knižních formátů (obr. 1–4):
fotograﬁcká publikace (panoramata krajin)
poezie
odborná publikace s mnoha kvalitními obrázky
beletrie

Volba fontu
Volba fontu
Volba fontu
– Písmo musí být zvolené adekvátně obsahu,
musí být čitelné, vyrovnané.
– Písmo musí obsahovat potřebné řezy.
– Pozor na nevhodnou kombinaci fontů,
příp. kombinaci velkého počtu fontů.
– Pro významové členění textu je dobré použít
rozumné množství řezů.
11

Myriad

Maximálně 2 typy písma

– Kombinace velkého množství typů písma působí lacině
a nepřehledně.
– Zvolit maximálně 2 typy (např. zde nadpisy písmem
Myriad a texty písmem Times).
– Když už kombinace různých písem, tak kontrastní,
tj. dva evidentně různé (nikoliv podobné) typy písma
nebo raději různé řezy téhož písma.
– Někteří autoři písem vytváří dobře kombinovatelné rodiny
písem se stejným skeletem, ale různých typů.
– Není vhodné ani kombinovat příliš velké množství řezů,
text ztrácí přehlednost.

Times

Dobře kombinovatelné
rodiny písem
se stejným skeletem,
ale různých typů.
Prohlédněte si na:
www.suitcasetype.com

Kombinace rodin písma Tabac, doporučení autora Tomáše Brousila hledejte
u nabídky písem: www.suitcasetype.com

Hlavní nadpis
NADPISY
Nadpis odstavce
– Maximálně 3 úrovně nadpisů.
– Písmo nadpisu dobře čitelné, ale větší,
výraznější, tučnější, příp. použít barvu.
– Jasně graﬁcky odlišit úrovně nadpisů.
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Chyby při volbě fontu

Některé fonty nejsou vhodné pro sazbu delšího
textu. Na této ukázce je patrné, že text se
obtížně čte a nemá příjemnou a rovnoměrnou šeď.
Bohužel není výjimkou používání příliš tučných
písem, skriptů, titulkových písem a jiných
šíleností.
Některé fonty nejsou vhodné pro sazbu delšího textu.
Na této ukázce je patrné, že text se obtížně čte a nemá
příjemnou a rovnoměrnou šeď. Bohužel není výjimkou
používání příliš tučných písem, skriptů, titulkových písem
a jiných šíleností.
Některé fonty nejsou vhodné pro sazbu delšího textu. Na této ukázce
je patrné, že text se obtížně čte a nemá příjemnou a rovnoměrnou šeď.
Bohužel není výjimkou používání příliš tučných písem, skriptů, titulkových
písem a jiných šíleností.

Chyby při volbě fontu – veRZÁlky
VeRzálKy NeJSou VhoDNé PRo SAzBu DelšíCh TexTů.
Delší TexTy SázeNé VeRzálKAMi JSou úNAVNé NečiTelNé
A PůSoBí V SAzBě hRuBě. NAoPAK, PoKuD PouŽiJeTe
VeRzálKy JeN oJeDiNěle, PAK Mohou SAzBu PříJeMNě
oŽiViT. VeRzálKy JSou NAVíC V TexTu DoBře PATRNé A TAK
Je lze PouŽíT Ke zDůRAzNěNí DůleŽiTýCh iNFoRMACí.

Chyby při volbě fontu
nevhodná kombinace fontů

Některé kombinace písem skřípou. Například tato
kombinace dvou různých antikvových písem v nadpisu
a lineárního písma s trojúhelníkovými serify v textu nikoho
neokouzlí. A prˇekvapiveˇ  prˇida´ni´m dalsˇi´ho typu pi´sma se to
nezlepsˇi´.
S množstvím řezů se to také nesmí přehánět. Používejte
maximálně čtyři dobře rozlišitelné řezy.
Pokud se používají podobné řezy, není mezi nimi viditelný
rozdíl – podobně jako v této větě.
Text a ilustrace: Alena Jedličková
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