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PROPAGACE A ARANŽOVÁNÍ 

• většinou cílené a 

účelové oslovení 

 

• jde v podstatě o 

reklamu a její 

rozšíření 

• znamená něco 

upravovat, 

vyzdobovat, 

pořádat, 

záměrně 

připravovat a 

organizovat 

PROPAGACE ARANŽOVÁNÍ 



PÍSMO 

• oznamuje, sděluje, konstatuje, zdobí, 

propaguje a také přesvědčuje 

• propagační písmo se uplatní v heslech, 

cenovkách, v letácích, na plakátech, v 

prospektech, brožurách, cenících, 

katalozích, inzerátech, na vizitkách, v 

reklamě… 

• může být jen grafickým doplňkem 

• v reklamě a propagační činnosti nejvíce 

zaujmou písma výrazná 



PROPAGAČNÍ TEXT 

Měly by být respektovány tyto nároky  
a potřeby:  
 

• maximální čitelnost písma  

• plynulost mezer mezi písmeny a slovy  

• vhodný výběr typu písma (povaha 

propagované věci a způsob nabídky)  

• přehledné řešení plochy písma a grafiky  

• harmonická působivost celé plochy 

řešené barevným písmem a grafikou 



PROPAGAČNÍ TEXT 

Písmo používané k reklamě je odvozené  

z typografických typů písma. V reklamě  

je tvar písma méně náročný, protože má 

krátkodobé poslání. Ale i přesto musí  

tvar písma odpovídat zásadám  

a typografickým zákonitostem.  



KOMPOZICE 

• podstatné a důležité části píšeme výrazněji,   

doplňující informace méně výrazným 

písmem, malými písmeny abecedy  

• nepoužíváme více než tři různé velikosti 

písmen (např. velké, menší nejmenší) a tři 

různé typy písma a tři různé barvy  

• pokud do návrhu potřebujeme umístit např. 

logo, kresbu apod., musíme s tím počítat už 

od začátku  



NEJZÁKLADNĚJŠÍ POUČENÍ PRO 

TEXTOVOU KOMPOZICI: 

• volba formátu papíru a představa o rozvrhu 

textu a působivosti jednotlivých částí plochy 

• text v řádcích je řazen do bloku,  

   na zarážku, na osu nebo asymetricky 

• ke zvýšení působivosti textu užít střídavě velké  

a malé abecedy různých velikostí, tučnosti 

písma nebo zvolit písmo negativní nebo  písmo 

obrysové 

• volba barvy k zvýraznění titulku a části textu 

 



PŘÍKLAD KOMPOZICE TEXTU 



ZDROJE: 

• http://www.protimluv.net/fest/pozvanka_protimluvfest2009.jpg 

• http://is.muni.cz/th/71471/pedf_m/DP-komplet.pdf 

• Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Silvie Malendová. 

 


