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Knihtisk - Johann Gensfleisch zván – Guttenberg 15. století.
Ofset- polygrafická technologii „tisku z plochy“
(tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je
umožněn díky vzájemné odpudivosti mastnoty a vody – tisknoucí
místa přijímají barvu, netisknoucí vodu). Podklad pro tisk zde slouží
průhledné černobíle filmy, které se fotocelou přenášejí přes kovolisty
na gumový válec tiskařského stroje, a ten teprve tiskne.
Návrh litery- výška okolo 30 cm. Každý řez písma narýsovat asi
150 kreseb.T y se pomocí pantografu zmenšovaly na matrici.
Bézierova křivka spojuje dva koncové body (kotvy) a její průběh je
popsán jedním nebo více ovládacími body. Softwarová firma Adobe
později vyvinula jazyk Postscript, který právě Bézierových křivek
využívá.
TOTO JE NAPSÁNO VERZÁLKAMI a tento text zase
minuskami.
Oblá písmena dotažnice přesahují. Tomuto přesahu se říká „přetah“.
Tímto přetahem písmaři korigují optický klam

Kapitálky - písmena ve spojení diakritickým znaménkem vytváří
akcentovaný znak (š, č, ř, ž,á).

Vyznačovací řez - je kresebná varianta základního písma (kurzíva,
polotučné, tučné, velmi tučné, tučná kurzíva a kapitálky). Používá se
ke zvýraznění důležitých slov nebo celých částí textu.
Tloušťku písmových tahů nazýváme „duktus“. Písma zesíleného
duktu (polotučné, tučné, velmi tučné) mají všechny tahy oproti
základnímu řezu zesílený.
Kapitálkynepravé kapitálky verzálky uměle zmenšené na střední výšku
písma. Poznáte je podle zeslabeného duktu oproti mínuskám
základního písma.
Od základního písma je odvozeno i písmo zůžené (condensed) a
rozšířené (extended).
TYPOMETRICKÝ MĚRNÝ SYSTÉM
Koncem 18. století zavedl francouzský knihtiskař. A. Didot systém
na měřeni velikosti písma. Jako základ mu posloužila Pařížská stopa
(324,8 mm). Základní měrnou jednotkou je typografický bod – ve
zkratce „b“ (0,3759 mm), dvanáct bodů tvoří tzv. „cicero““ (4,513
mm). V bodech se měřila velikost písma, v cicerech zase rozměry
stránek, sloupců, odstavců a obrázků.
6 b nonpareille
12 b cicero
7 b kolonel
14 b stfiedni
8 b petit
16 b tercie
9 b borgis
24 b dvojcicero
10 b garmond
36 b trojcicero
Do jednoho metru se vejde 2660 typografických bodů.
Systém pica [pajka] - Anglie
Písma dynamické
statické

KALIGRAFICKÁ

VOLNĚ PSANA

LOMENÁ

Zesilování částí nebo celých tahů písmene, zvláště u dříků a oblouků,
nazýváme stínování. Způsob stínování oblouků je charakteristický
znak pro klasifikaci písma.
Mezi nejpoužívanější typy písma patří Times a Helvetica (Helvetica
po světě putuje např. pod názvy Claro, Swiss,Switzerland, Aristocrat
nebo Vega)
Times (New Roman) -Stanley Morison ve spolupráci s Victorem
Lardentem v letech 1930–32 pro britský deník The Times
Pismo Helvetica vzniklo koncem padesátých let minulého století ve
Švýcarském Curychu. Jeho autorem je Max Miedinger, Helvetica se
uplatnila v informačních systémech, v technické literatůře v sazbu
drobných textů
Termin „logotyp““ původně znamenal „dvě nebo vice písmen na
jednom odlitku.
značky nebo-li loga
Hladka sazba je sazba z jednoho stupně druhu a řezu
písma sazena na stanovenou šířku. Skládá se z odstavců, které
obvykle začínají zarážkou, ale mohou být sazeny i bez zarážky –
rozhodující je celková grafická úprava, a jsou ukončeny východovou
řádkou.
Odstavcová zarážka (odsazení) – jeden až 2 čtverčíky
Čtverčík 12bodů M

Písmo Arial se od Helveticy liší jen drobných detailech
Základní písmo –písmo stojaté.
Řez písma – kresebná varianta určitého písma.
Obvyklou rodinu písma tvoří čtyři řezy (obyčejné (základní) písmo,
kurzíva, tučné, a tučná kurzíva.
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Vzdálenost mezi slovy. Grafické programy většinou pracuji se
základní mezislovní mezerou, která je třetinou stupně písma (třetinou
čtverčíku, u dvanáctibodového písma je to šířka 4 body).
Změnou vzdálenosti mezi jednotlivými znaky můžeme zlepšit
čitelnost, ovlivnit prostor, který vytištěný text bude zabírat, a také
zabarveni vytištěného dokumentu. Když se řekne „prostrkej tento
řádek““, mysli se tím, že se začne manipulovat s mezerami mezi
jednotlivými písmeny v řádku. Pokud mezery zvětšujeme, říkáme, že
řádek „rozpalujeme““ (jednotlivé mezery mezi písmeny pak
nazýváme rozpaly). V případu, že mezery zmenšujeme, říkáme, že
řádek stahujeme. V obou případech je třeba se mít na pozoru a nic
nepřehnat. Oba extrémy by mohly zapříčinit ztrátu čitelnosti textu
Řádkový proklad-(řádkování)

postscript-fontů od Adobe je .pfb nebo .pfm (jeden font je
složen ze dvou souborů) další formou je opentype-font
kombinovat max. 3 fonty v jednom dokumentu!
patkové vs. bezpatkové

Dělení slov
Dělí se jen víceslabičná slova na hranici slabik, ale
neoddělujeme jediné písmeno: o-ko, kaka-o, ú-sečka.
Na nový řádek alespoň 3 písmena (po-tah) včetně jiných znaků
zi-ma!, ži-to., hůl-ka? Složená slova přednostně ve švu: kolotoč, země-koule Odděluje se slabičná předpona: na-jde, rozhraní, pod-robit (národ), po-drobit (ubrus) Mezi dvěma
samohláskami, které netvoří dvojhlásku: mili-on, mravo-uka,
(dvouhlásky lou-ka, sou-žení) Na hranici slovního základu:
hlub-ší, měst-ský, tisk-

Sazba do bloků

Sazba na praporek – sazba na střední osu- asymetrický text

Glyfy - více druhů jednoho písmena (znaku) u jednoho stylu
písma A A
Font písmo na počítači; přípona truetype-fontů od Microsoft je
.ttf
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LIGATURA (SLITEK)
ligatura (slitek) dva znaky slité (spojené) do jednoho, sazí se
tedy jako jeden znak (jen vybrané páry

ODRÁŽKOVÉ SEZNAMY
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Optický střed stránky
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Akcidenční tiskoviny- (tiskoviny malého rozsahu)
HOSPODÁŘSKO-ADMINISTRATIVNÍ
PROPAGAČNÍ
OSOBNÍ
společenské
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