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Design GUI:   Motivace

• websites are often hastily put together;
• web designers are often new to the skill;
• text is often presented in unreadable formats, even on white/yellow text on black 
backgrounds;
• finding your way around a website is often difficult;
• some advertisers will do anything, however irritating, to attract attention to their 
little box;
• many designers view web pages from the point of view of a computer expert 
rather than from the point of view of the ordinary people who will read their pages;
• it is assumed that everyone viewing web pages is skilled at using a computer;
• designers are tempted to do anything to hold people within their own sites 
(making them 'sticky' is the expression they use), rather than to provide helpful 
links to information which may lie beyond their site;
• and, last but not least, web pages are mostly put together almost exclusively by 
men! Perhaps there is a need for some feminine perceptions, intuitions and 
empathy about human behaviour! 

Proč věnovat pozornost designu? 
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Prezentace textu
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Design GUI:   Prezentace textu

 Informací o pravidlech prezentace textu můžete využít 
všude tam, kde prezentujete více textu, např. v helpu nebo 
na webových stránkách (ale také při psaní bakalářské nebo 
diplomové práce).

Motivace: 
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Design GUI:   Prezentace textu - historie

Egypt cca 1200 
př.n.l., Čína cca 
350 n.l. 
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Design GUI:   Prezentace textu - historie

Evropa cca 7 
stol n.l., cca 
1500 (knihtisk)
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Design GUI:   Prezentace textu – umění a cit

Typography exists to honor content.
— Robert Bringhurst, The Elements 
of Typographic Style

The Grand Design 
Rhythm & Proportion 
Harmony & Counterpoint 
Structural Forms & Devices 
Analphabetic Symbols 
Choosing & Combining Type 
Historical Interlude 
Shaping the Page 
The State of the Art 
Grooming the Font 
Prowling the Specimen Books 
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Design GUI:   Prezentace textu

http://webtypography.net/toc/

 For example: “Anything from 45 to 75 characters is widely regarded as a 
satisfactory length of line for a single-column page set in a serifed text face in a text 
size. The 66-character line (counting both letters and spaces) is widely regarded as 
ideal. For multiple column work, a better average is 40 to 50 characters.” 
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Design GUI:   Prezentace textu

V podstatě platí zásady pro „normální“ tisk. Jen je 
třeba vzít v úvahu některé specifické okolnosti 
elektronické prezentace. Příklad manuálu pro 
klasický tisk:

The Chicago Manual of Style, 15th Edition,
University of Chicago Press, 2003, ISBN: 0226104036
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
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Design GUI: Organizace textu – estetika a ment. model

Myšlenka 1

Myšlenka 2

Schéma

Příklad

Mentální model stránky v knize. Na webu či v helpu by 
to mělo být podobné. Pozornosti nutno věnovat více.
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Design GUI: Organizace textu

Postupné a stále přesnější „skenování“ stránky lidským zrakem a 
vnímáním. Nejdůležitější informace mohou být předány pomocí 
nadpisů, optické struktury stránky a případných obrázků.
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Design GUI: Organizace textu

Vlevo: Žádná vizuální struktura, žádné body přitahující 
pozornost, žádný kontrast. Vzhled stránky nemotivuje k 
dalšímu zkoumání obsahu. Vpravo je vše v pořádku.
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Design GUI: Organizace textu

Pictures, flow charts and pictograms 
immediately give a sense of what the page is 
about. They break up the page into smaller 
chunks, and, for a dyslexic reader, provide an 
immediate visual stimulus and a visual memory 
for the future. You can see the look of 
disappointment on a child's face if a page has no 
pictures. Unfortunately, as we grow up, we are 
encouraged to develop the opinion that books 
with pictures are childish: grown ups read books 
without pictures. This may be appropriate in 
some circumstances, but even in a long 
academic article it is a relief to come to a chart 
or graph! 
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Design GUI: Organizace textu

Potřebné vizuální struktury stránky lze dosáhnout také:

• Pěkným členěním stránky na odstavce. Přiměřený počet 
a odpovídající délka odstavců.

• Také odrážky mohou napomoci k vizuálnímu 
obzvláštnění.

Moving images: Flickering or flashing images are 
distracting not only to anyone with visual problems, but to 
all of us. Advertisements at the top of pages seem 
particularly desperate to force themselves into our field of 
attention. If only they knew how off-putting they are! 
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Design GUI: Organizace textu

Struktura stránky měla napomoci k tomu, aby si uživatel / čtenář 
co nejrychleji vytvořil mentální model toho, co stránka obsahuje. 
Chaotické uspořádání (vlevo) často vyplývá z toho, že ani autor 
sám zatím nemá v obsahu sdělení úplně jasno.
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Design GUI: Organizace textu

Texty takového vzhledu někdo okamžitě 
odhodí, protože za nekvalitní prezentací 
se téměř vždy ukrývá také nekvalitní 
obsah.

Autor problém, o němž píše, nechápe tak 
podrobně, aby mu intuice okamžitě 
nadiktovala správný vzhled prezentace. 
Ví-li naopak o problému dost, bude také 
prezentace v pořádku.

Pozornost věnovaná prezentaci také 
naznačuje, kolik času bylo věnováno 
řešení samotného problému.
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Design GUI: Organizace textu

V úvahu je zapotřebí 
vzít i dnes už relativně 
velkou obvyklost 
uspořádání s navigačním 
sloupcem vlevo a 
vlastním textovým 
polem vpravo. Uživatel 
je na takové uspořádání 
dnes už zvyklý.
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Design GUI: Organizace textu

Někdy 
bývají 
navigační 
prvky 
umístěny i 
vpravo. 
Dříve to tak 
bylo 
dokonce 
běžnější.
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Design GUI: Organizace textu

Textový řádek nesmí být 
nikdy moc dlouhý. Oblast 
maximální ostrosti 
zaujímá na sítnici jen asi 
15% rozměru. Při 
dlouhých řádcích musí 
člověk hýbat očima. 
Může se také mezi řádky 
ztratit. Závisí i na 
vybavení konkrétního 
uživatele.
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Design GUI: Organizace textu

Aby textové řádky nebyly 
moc dlouhé, musí se 
někdy udělat sloupce.

There is nothing worse to read than unbroken 
text stretching right across your screen. As the 
eyes try to scan across, it is extremely difficult 
to read on to the next line. The point of vision 
gets lost in a sea of text. Far preferable is a 
narrow column width like the page this article 
is written on (60-70 characters). This is the sort 
of width used by newspapers, and it allows 
much easier scanning along the lines of print.
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Design GUI: Organizace textu

Short sequences: Long sentences contain more than one idea. It is 
perfectly possible to break longer sentences up into shorter ones. This 
does not mean that the sentences are intellectually inferior to a passage 
with longer sentences. The same ideas can be conveyed equally clearly in 
shorter sentences. This gives a dyslexic reader a break after each sentence. 
There is a limit to the length of a complicated sentence that anyone can 
take in before our mind gives out! 

Newspaper stories are good examples of how text can be broken up to 
improve readability.  It is very common for newspaper articles and reports 
to be set out so that there is a paragraph break after each sentence. 
This may not fit in with conventions about correct English or essay-
writing, but that is another issue.  The priority when reading a newspaper 
or web-page should be easy readability, and paragraphs - even of only one 
line - should always be spaced out with an empty line between each 
paragraph.
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Design GUI: Texty – sazba

Při oboustranném 
zarovnání byste ve 
vzhledu stránky mohli 
vytvořit „řeky“. 
Programy prostě zatím 
neumí plánovat mezery 
rovnoměrně.  Protože 
jsou řádky 
elektronických 
prezentací obvykle 
krátké, mají pro práci 
navíc těžké podmínky.
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Design GUI: Texty – sazba

For a dyslexic reader, justified text, 
with its uneven spaces between 
words, creates visual patterns of white 
space which are hard to ignore. They 
distract the reader, who loses the 
place. Unjustified text is far easier to 
read, although it is unfortunately not 
fashionable in some design-led 
magazines.
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Design GUI: Konzistence

Při veškerém přemýšlení o tom, jak strukturovat jednotlivé 
stránky, musí být dosaženo současně i konzistence v celé 
aplikaci (webovém místě). Opakování v tomto případě 
nepůsobí dojmem monotónnosti. Naopak přispívá ke snadné 
orientaci a také k zapamatování vašeho místa.



25

Design GUI: Konzistence

Při strukturování 
stránky a k dosažení 
vizuální konzistence 
mohou napomoci 
rámce. 
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Design GUI: Organizace textu

Vcelku slušná 
prezentace typu 
„noviny na 
webu“.
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Volba fontů
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Design GUI:   Texty – historie fontů

Až do 15. století se používaly 
fonty jako jsou na horním 
obrázku. Byly však málo 
čitelné. Nové tvary znaků 
byly zavedeny v 15. století 
odvozením z římských znaků 
(bylo jen třeba „dodělat“ 
malá písmena). Tehdy 
vytvořené fonty se tedy 
používají již zhruba 600 let 
(obr. dole).
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Design GUI:   Texty – historie fontů

V 18. století byly tvary znaků modernizovány. Vznikl tak 
tvar nazývaný „moderní“. Jeho charakteristickými znaky 
jsou jednodušší patky a velký kontrast tlouštěk znaků v 
různých místech.

Bezpatkové fonty byly zavedeny období 1920 – 30.
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Design GUI:   Texty – historie fontů
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Design GUI:   Texty – historie fontů
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Design GUI:   Texty – historie fontů

Erich Mendelsohn 1887-1953
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Design GUI:   Texty – historie fontů
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Design GUI:   Texty – použití fontů

 Text na papíře 1200 až 2400 dpi. Na obrazovce jen cca 72 dpi.

 Jiné používání fontů na obrazovce než při tisku.

 Podstatně nižší zaplnění obrazovky než tiskové stránky.

 Zpravidla se neusiluje o oboustranně zarovnané odstavce.

Fakta:

Důsledky:

I tak z obrazovky čtení o cca 25% pomalejší než z papíru, a to při 
větší námaze (nízká kvalita zobrazení znaků, špatný kontrast, …)



35

Design GUI:   Texty – použití fontů

Proč se patkové fonty čtou z obrazovky špatně: Pilovité hrany 
znaků (vlevo) lze zamaskovat takzvaným antialiasingem 
(vpravo). Nelze však doporučit pro písmo malé výšky (snížila 
by se čitelnost).
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Design GUI:   Texty – použití fontů

 Klasické knižní fonty (Times New Roman) mají patku, která 
vede oko po řádku (důležité u dlouhých řádků). Znaky jsou 
relativně malé a tenké, což vede k vysokému využití plochy. Při 
použití na obrazovce mohou ale být špatně čitelné (závisí na 
velikosti znaků a barvě pozadí).

 Pro prezentace na obrazovce není patka často zapotřebí, 
protože řádky jsou krátké. Žádoucí je větší tloušťka a větší 
vzdálenost znaků. Proto speciální fonty (Verdana).

Fonty a čitelnost:
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Fonty vhodné pro elektronické prezentace:
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Experiment – hodnocení čitelnosti uživateli:
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Design GUI:   Texty – použití fontů

XXX:
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Design GUI:   Texty – použití fontů

:

Indeed, words set in all uppercase letters should generally be 
avoided — except perhaps for short headings — because they 
are difficult to scan.
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Design GUI:   Texty – použití fontů

 Používejte jen jeden, nejvýše dva fonty.

 Používejte nejvýše tři velikosti znaků.

 Varianty italic a bold používejte velmi omezeně – na 
obrazovce jsou hůře čitelné.

 Nic dobrovolně sami nepodtrhujte (dost již, že jsou 
většinou často podtrženy odkazy).

 Nepište dlouhé texty velkými písmeny.

 Volte vhodnou barvu písma a vhodné pozadí.

Co byste měli - neměli dělat:
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Nejčitelnější je vždy základní varianta. Kurzíva je hůře čitelná. 
Velmi namáhavé je četní textu psaného velkými písmeny.
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Také podtrhování nebo psaní delších textů tučně zhoršuje 
čitelnost. Pro vzhled dokumentu má obojí následky přímo 
katastrofální. Dosáhněte důrazu decentněji. 
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Jedna z výjimek, kdy lze tolerovat použití více fontů. 
Použití jiného fontu pro nadpisy zvyšuje kontrast.
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Pozadí je zapotřebí volit s největší opatrností. Ve všech 
uvedených ukázkách pozadí zhoršuje čitelnost. I zdánlivě 
nevinné pozadí může v případě delších textů způsobovat 
únavu. Člověk je nejvíce zvyklý na pozadí bílé.

Design GUI:   Texty – volba pozadí
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Příklad sazby a použití fontů: 
Font bezpatkový, hustota 
nízká, odstavce zarovnány 
vlevo, pozadí bílé.
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Design GUI:   Texty – použití fontů

Opět totéž. I v Blesku 
o tom něco ví.
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