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PŘEDMLUVA KE TŘETÍ VERZI ZPRACOVÁNÍ
Za první českou učebnici vizuální gramotnosti je možné považovat Slovník zrakového mimoslovního sdělování z poloviny 90. let 20. století1, který obsahoval čtyřicetistránkový úvod seznamující se základními principy druhé gramotnosti. Tehdy ale ještě nebyl výzkum globálního obrazového jazyka tak daleko, aby mohla
kniha obsahovat dostatečně komplexní systémový popis problematiky. První komplexnější gramatika proto
byla publikována až v závěru 90. let v Učebnici praktické vizuální komunikace, kterou vydal rovněž Institut
informačního designu. Šlo o jednoduchou obrazovou publikaci v klasické i elektronické (CD a web) formě
určenou zejména k doplnění kursů a přednášek. Druhá verze zpracování2 již byla doplněna slovníkovou
částí se systémovými, mezinárodně unifikovanými soubory znaků a symbolů. Vzdělávací činnost v oboru
druhé gramotnosti si pak vyžádala další zásadní rozšíření, aby učebnice mohla sloužit stejně při kursech
určených uživatelům i tvůrcům vizuálních komunikačních systémů, mládeži i dospělým.
Učebnice je rozdělena do čtyř částí, které se často opakovaně věnují jednotlivým oblastem zrakového sdělování, aby je podrobily různým úhlům pohledu. Přesto, že jsou jednotlivé díly publikace více věnovány teorii
nebo praxi, je návaznost teorie a praxe využívána průběžně. V teoretických částech se to projevuje praktickými příklady, v praktických odkazy na teoretické principy.
První část učebnice nazvaná Teorie se zabývá základním fyzikálním předpokladem vizuální komunikace –
světlem, zrakovým ústrojím, které otevírá problematiku psychologie vnímání, základními principy sdělování a
obecnými otázkami práce s barvou a tvarem. Druhá část – vybrané oblasti sdělování – je souborem poznámek k praktickému užití jednotlivých komunikačních souborů. Nejde tedy o komplexní přehledy a analýzy. Členění této části je pouze pomocné, neboť obsahy statí se prolínají. Obecným otázkám praxe je věnována třetí část. Upozorňuje na nejčastější chyby v komunikaci, seznamuje s možnostmi jejich odstranění,
nabízí testy vizuální gramotnosti i metodiky testování sdělovacích prvků a jejich soustav. Je doplněna historickým přehledem, informací o Institutu informačního designu a ukázkami některých navazujících komunikačních oblastí. Čtvrtá část – slovníková příloha se bude od tohoto vydání podle aktuálních ekonomických
a organizačních možností realizovat převážně jen v podobě CD a webových stránek.
Souběžně s klasickým vydáním publikace bude k dispozici elektronická forma na CD pro účely promítání při
výuce a podle možností bude rozšířena také webová forma učebnice, která dosud existovala jen ve velmi
stručné podobě na adrese www.institut-informacniho-designu.cz.
Učebnice je výsledkem výzkumu v rámci české pobočky Mezinárodního institutu informačního designu. Práce probíhá v návaznosti na odborné aktivity International Institut for Information Design, který sdružuje mnohé vědce z celého světa, působící převážně na vysokoškolských pracovištích. V zahraničí jsou však publikovány pouze dílčí výsledky výzkumů. O komplexní shrnutí problematiky se v knihách vydávaných ve světě
pokoušejí někteří grafičtí designéři, jejich práce však nejsou dostatečně systematické a komplexní. Komplexnost je přitom pro výklad problematiky nezbytná, neboť s většinou jednotlivých poznatků potřebných
k celostnímu pochopení vizuální komunikace se laická ani designérská veřejnost ve školní výuce nesetkává.
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ÚVODEM
O současné epoše se říká, že je dobou vizuální komunikace. Lidstvo se jakoby paradoxně vrací ke sdělování obrazem včetně „obrázkového písma“. Vedou ho ale k tomu podstatně jiné důvody než na počátku kulturní historie. Globální civilizace s vystupňovanou rychlostí životního rytmu nezbytně potřebuje ke svému fungování rychle čitelný, mezinárodně srozumitelný jazyk. Od počátku 20. století si jej postupně vytváří, živelně i
systematicky, izolovaně i koordinovaně.
Praktická nehlásková vizuální komunikace je dorozumíváním pomocí grafických figur, znaků a symbolů.
Používají se v nebarevné formě, aby mohly být za účelem významových mutací vkládány do různých typů
barevných tabulek. Praktická nehlásková vizuální komunikace dnes již tvoří velmi rozsáhlou soustavu. Používá se ve všech oblastech lidské činnosti od matematiky přes biologii, ekologii, obsluhu domácí elektroniky,
ošetřování oděvů, balení potravin, sport a rekreaci až k bezpečnosti a zdravotnictví. Řídí se „pravopisnými“
pravidly unifikovanými mezinárodními normami. V nejvyspělejších zemích již tvoří součást výuky kvalitních škol. Také v České republice jistě bude v dohledné době zařazena do základních školních osnov.
Vědní obor vizuální komunikace je tvořen naukou o stavbě sdělení, naukou o skladbě sdělení, naukou o
distribuci sdělení a také naukou o adopci a konzumu sdělení. Obor má svou etymologii, sémantiku, dialektologii a přirozeně také gramatiku a nauku o slohu, která patří k nejznámějším. Slovníky vizuální komunikace
se zabývá speciální část lexikografie.
Vzhledem k tomu, že se existence gramatiky praktické vizuální komunikace dotýkají časté diskuse, je nezbytné malé upřesnění. Jak známo, existuje-li gramatika, má formu deskriptivní nebo preskriptivní. První
skupina diskutujících klade otázku po smyslu existence pravidel praktické vizuální komunikace jako takových. Většinou pochází ze sociálních skupin, které nemají přehled po mezinárodních unifikačních aktivitách
a laicky naivně věří v přijatelnou komunikativnost živelně vznikajících grafických symbolů nerespektujících
přirozené systémové vztahy. Druhá skupina diskutujících vychází z odborných poznatků, požaduje tvorbu i
dodržování dalších mezinárodních vizuálně-komunikačních norem (preskriptivní gramatiku) přičemž přirozeně propadá skepsi vyplývající z jejich pomalého a nedokonalého prosazování. Kompromisem mezi uvedenými krajními přístupy může být dočasný důraz na gramatiku deskriptivní, která bude odbornou analýzou
značně živelně se rozvíjejícího systému pomáhat k jeho porozumění a funkčnějšímu užívání. Z takového
postoje vychází i tato učebnice.
Gramotnost představuje znalost gramatiky. Jde přirozeně nejen o zapamatování obsahu jednotlivých komunikačních struktur, ale také znalost konvenčních způsobů zacházení s nimi, např. ovládání skladebných
postupů a principů. Poměrně snadno měřitelný základ stupně gramotnosti tvoří znalost komunikačních struktur. V této rovině představuje úplnou první gramotnost u hláskově zapisovatelného jazyka znalost přibližně
26 znaků. V systému pojmového čínského písma je považován člověk za gramotného při znalosti 1500 znaků. To je ovšem velmi omezený rozsah, pro běžné čtení novin je např. třeba znát dvojnásobek – 3000 znaků. V běžné komunikaci je pak v čínském jazykovém prostoru užíváno asi 9000 znaků z celkového počtu
60 000. Posuzování stupně druhé gramotnosti je oproti tomu obtížnější. Je zde též jakýsi základní soubor
znaků a symbolů velikosti přibližně 100 prvků. Dále je však potřeba znalosti do značné míry vázána na převažující typ činnosti jedince, čím se může rozsah, ale i obsah nezbytné gramotnosti různých lidí poměrně
lišit. Situaci dále komplikuje skutečnost, že určité procento komunikačních prvků je méně či více srozumitelné bez předchozího učení. Jde o jev, který u prvního typu gramotnosti neexistuje. Jeho přeceňování u druhého typu pak působí proti zvyšování gramotnosti a tím i funkčnosti komunikace.
Pod široký pojem vizuální komunikace (zrakové obsahové jednání) zahrnujeme nejen sdělování obrazem
prostřednictvím figur, znaků a symbolů, ale také předvádění, gestikulaci a mimiku lidského těla. Z jiného úhlu
pohledu je třeba konstatovat, že k mimoslovnímu sdělování patří nejen přímá „vizuální řeč“ těla člověka, ale
také všechny soustavy vizuálních struktur, které vytvoří různými pomůckami, od štětců, tužek, fotoaparátů a
kamer až po grafické editory počítačů.
Do vizuální podoby se převádějí i zvukové systémy hláskové řeči (běžná písma, vlajková abeceda, grafický
zápis Morseovy abecedy), pojmové systémy řeči (posuňková komunikace) nebo tonální systémy hudby (noty). Hlásková řeč je pak převoditelná i do hmatové roviny (slepecké písmo).
Vedle obecné praktické nehláskové vizuální komunikace existuje rozsáhlá oblast, která pracuje s prvky odpovídajícími vlastním jménům ve verbální komunikaci, která zastupují jedinečné jevy. Symboly v ní charakterizují jedinečné jevy: osoby, skupiny osob, akce, instituce apod. Užívají se zde značky, logotypy a symboly,
zvláštní forma symbolů a značek – erby a vlajky. K nejpodstatnějším funkcím uvedené symboliky patří repre-

zentace daného subjektu. Její komunikační možnosti jsou sociálně omezeny. Touto oblastí se bude učebnice zabývat jen okrajově.
Vzhledem k tomu, že jde o základní učebnici, používají se v textu často jen velmi stručná vysvětlení daných
jevů, někdy bez dalšího doložení. Podrobné analýzy jednotlivých jevů vizuální komunikace má k dispozici
Institut informačního designu a obsahuje je specializovaná literatura.

FUNKČNOST A ERGONOMIE
INFORMAČNÍHO DESIGNU
Ergonomie zkoumá vztah produktů společenské činnosti k lidskému organismu. Z počátku svého vývoje se
zabývala převážně jen pohybovým ústrojím. Dnes již vnímá lidský organismus jako nedílný celek a zabývá
se všemi systémovými vztahy. Můžeme říci, že jde o problematiku všestranné komunikace těla a výrobku,
výtvoru3 nebo jejich soustav tvořících umělé prostředí. Mnohé výrobky a výtvory mají více funkcí. Některé
jsou vztaženy ke komplexnějšímu prostředí, některé k jiným výrobkům a výtvorům, některé k materiálu. Kvalita těchto funkcí je předmětem zkoumání různých oborů. Všechny výrobky a výtvory pak více či méně plní
také funkce vztažené ke člověku, ať už s jejich pomocí pracuje, působí přímo na své tělo nebo fungují nezávisle, ale mají vliv na životní prostředí sdílené společně s člověkem. Kvalita těchto funkcí je předmětem
zkoumání ergonomie.
Komunikační produkty, jako je např. informační design, jsou určeny pouze k působení na člověka.4 Jejich
praktickou schopností přenášet informaci se ergonomie rovněž zabývá. Tuto rovinu fungování informačního
designu ovlivňuje srozumitelnost a čitelnost. Hodnotíme je metodami, které jsou popsány ve zvláštní kapitole
učebnice. Otázkami emocionálního působení přenášené informace se zabývají psychologie, sociologie, filosofie a estetika.
Odborná kritika funkčnosti všech typů produktů designu je nezbytnou součástí fungujícího tržního mechanismu. Spotřebitelé se v kvalitách často dostatečně neorientují, čehož systematicky využívá výrobce, který
s vydatnou podporou reklamy předstírá hodnoty tam, kde nejsou a nemorálně tím zdůvodňuje ceny výrobků.
Odborná kritika funkčnosti designu je zatím velmi málo rozvinuta, zejména taková, která se zabývá nikoli
špičkovou, ale jen běžnou produkcí. Je proto dobře, že nynější zavedení vzdělávacího programu pro teoretiky designu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové má podpořit větší zapojení kvalitní kritické publicistiky do života české společnosti.
Při celostním hodnocení kvalit informačního designu můžeme někdy dospět ke zjištění, že estetické nebo
ekologické vlastnosti působí proti funkčnosti. Estetika by neměla omezovat funkčnost ani částečně, kvalifikovaný profesionál dokáže vytvořit kvalitní produkt s vyváženou funkčností i estetickými vlastnostmi. Také ekologické vlastnosti produktu přímo působící v prostředí dokáže profesionál zvolit tak, aby neměly negativní
vliv na celkovou kvalitu. Ekonomika však může mít při nezbytně daných finančních limitech negativní vliv na
funkčnost. Designér za to nenese plnou profesní odpovědnost. Skutečně odborná kritika pracuje komplexně
se všemi uvedenými faktory.
K VALITY INFORMAČN ÍHO D E S IGNU V C EL O STN Í M P OJ E T Í
praktická funkčnost
praktická funkčnost

čitelnost
srozumitelnost

estetika
vliv na životní prostředí
vliv na životní prostředí
vliv na životní pro

přímý
přímý

vizuální
fyzikálně-chemický

nepřímý

prostřednictvím ekonomiky

středí

vliv na životní prostředí

Zatímco amatérská tvorba se tradičně vyznačuje nízkou komunikační i estetickou kvalitou, profesionálové
často upřednostňují kvalitu stylu před kvalitou čitelnosti a srozumitelnosti.

funkčnost

estetika
3
4

Pomocné odlišení na výtvory a výrobky se snaží charakterizovat produkty s komunikační funkcí a bez ní.
Převážně, neboť pomocí některých výtvorů a úkonů komunikujeme také se zvířaty.

