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Shrnutí
Práce se zabývá čitelností písma, její formalizací a vytvořením modelu
čitelnosti. Tento model je posléze aplikován při analýze historického
vývoje knižních písem a jsou pomocí něj identifikovány vlastnosti
písma, které podporují jeho čitelnost. Na základě těchto vlastností je
navrženo nové knižní písmo s vysokou čitelností.
V druhé tematické části se práce zaměřuje na rasterizaci fontů a na
možnosti přípravy fontů pro různá rasterizační prostředí. Navržené
písmo je v této části také připraveno pro použití na webu.
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Hic sunt leones.

Úvod

D

ílčími tématy práce jsou čitelnost, návrh písma, raste
rizace fontů a příprava písma pro použití na webových
stránkách. Jejím cílem potom je nalezení jakéhosi obec
ného modelu čitelnosti a metrik, které lze pro její po
suzování použít. Ověřením tohoto modelu proti histo
rickým písmům a jejich následnou analýzou pak stanovuje základní
charakteristiky pro návrh nového knižního písma s vysokou čitelností.
Písmo je posléze digitalizováno a pomocí PostScript a TrueType hin
tingu připraveno pro použití na webu.
První kapitola nahlíží na čitelnost několika různými optikami.
Rozsáhlá úvodní část je věnována výzkumu čtení z pohledu kognitivní
psychologie. Zde se také ustanovuje úroveň, na které má smysl se čitel
ností dále zabývat. V druhé polovině kapitoly psychologické výzkumy
pro jejich nepřesnost a nedůslednost opouštím a na základě několika
dostupných zdrojů formuluji jednoduchý model čitelnosti, který po
tom zasazuji do kontextu s dalšími vlastnostmi písma.
Druhá kapitola mapuje historický vývoj knižního písma od prvních
tiskových písem až po snahy o striktní geometrizaci z počátku 20. sto
letí. Pro charakterizaci jednotlivých období využívám model formulo
vaný v první kapitole a snažím se najít ideální hodnoty pro co možná
nejlepší čitelnost. Jako referenční zdroj zde slouží typografická litera
tura, pomocí které identifikuji písma obecně přijímaná jako nejlépe
čitelná a z nich poté přebírám ideální vlastnosti písma.
Ve třetí kapitole popisuji návrh a vývoj nového knižního písma,
které vzniklo s využitím definovaného modelu čitelnosti. Zabývám
se zde nastavením základních charakteristik: rytmu, kontrastu a pro
porcí. Zároveň ale zohledňuji i jiné kresebné prvky, které mohou mít
na čitelnost vliv. Patří mezi ně střední výška a tvar serifů, jejichž do
pad na čitelnost nelze jednoduše zanedbat, přesto do základních vlast
ností nepatří. Zdrojové soubory písma v několika průběžných verzích
a vzorník jsou součástí příloh.
Čtvrtá kapitola krátce popisuje základní principy rasterizace fontů
a přehledově představuje různé běžně používané technologie / rasteri
zéry. Srovnávám zde kvalitu jednotlivých způsobů vykreslování a popi
suji, jak lze jejich výsledek ovlivnit. Součástí je i hrubý nástin součas
ného rozšíření těchto technologií na dostupných platformách a tedy
i míry, se kterou je pro ně písmo nutné připravit. Tímto jsou položeny
____
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základy pro postprodukční zpracování navrženého písma v poslední
části práce.
Pátá a poslední z hlavních kapitol se zabývá hintingem – samot
nou přípravou fontů pro zobrazování v malém rozlišení na displejích
elektronických zařízeních. V úvodu je popsána základní problema
tika této přípravy a její řešení. Následují dvě velké části, kde je nej
prve proveden hinting fontů ve formátu PostScript a poté ve formátu
TrueType. Obě části představují principy příslušných technologií a ná
stroje, které poskytují. Součástí je stručný popis hintingu navrženého
písma. Zdrojové soubory obou formátů včetně hotového hintingu jsou
součástí příloh. Závěrečná část kapitoly potom srovnává vykreslování
obou formátů v různých rasterizačních prostředích a zamýšlí se nad
jejich budoucím vývojem.

____
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Čitelnost
“From all these experiences the most important thing I have learned is
that legibility and beauty stand close together and that type design, in its
restraint, should be only felt but not perceived by the reader.”
— Adrian Frutiger

P

ojem čitelnosti je v typografii hojně skloňován a dáván
do souvislosti s písmem i jeho užitím. V průběhu historie
se mu dostalo statusu jakési modly grafického designu,
o které se často mluví, často píše, ale diskuze málokdy pro
lomí hranici vágních pouček a nepřesných definic typu „vy
soká střední výška a nízký kontrast písma zlepšuje čitelnost“, „písmo
potřebuje na stránce dýchat“, „pro čitelnost je klíčová horní polovina
liter“, či „čitelnost je alfou i omegou typografie“. Z uvedených příkladů
je cítit jakési schizma. Část z nich se týká vlastností písma, část hovoří
o zákonitostech používání písma a část je jakýmsi obecným „zenovým
moudrem“, které toho mnoho neprozradí.
Tento jediný český pojem skutečně označuje dvě odlišné vlastnosti,
které angličtina dokázala na jazykové úrovni oddělit. Používá totiž
pojem readability, který označuje stylistické, respektive kompoziční
vlastnosti textu, respektive textového bloku, a pojem legibility, vlast
nost samotného písma [Pecina, str. 195]. Ještě jednodušeji lze tvrdit, že čitel
nost ve smyslu legibility ovlivňuje autor písma a čitelnost ve smyslu
readability ovlivňuje autor a úpravce textu. I toto rozdělení má však
svá úskalí.Pojmy jsou i v angličtině běžně zaměňovány a nejedná se
o pouhou nepoučenost autora, i ta je však častým důvodem. Obě vlast
nosti totiž nelze zcela důsledně oddělit. Existují vlastnosti písma, které
může jeho uživatel později upravit nebo ovlivnit a čitelnost tím zlepšit
nebo i zhoršit.
Než ale přejdu k hledání souvislostí mezi jednotlivými vlastnostmi
textu a písma a definování základních faktorů ovlivňujících čitelnost,
zastavím se nejprve u výzkumů kognitivní psychologie. Ta se ve své
poměrně krátké historii čtením zabývala velmi zevrubně a došla k ně
kolika důležitým závěrům, které obory typografie a designu ve svých
důsledcích silně ovlivnily.

____
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Jak čteme
Tato podkapitola vychází z velké části z kompilačního článku Kevina
Larsona s názvem The Science of Word Recognition or how I learned
to stop worrying and love the bouma [Larson]. Larson zde shrnuje dlou
hou historii výzkumu čtení z pohledu kognitivní psychologie a argu
mentačně i svými vlastními výzkumy obhajuje nejnovější teorii čtení.
Ačkoliv výzkumy popisované v tomto článku přináší velmi důležité in
formace, nepovažoval jsem za důležité jít přímo k primárním zdrojům.
To jednak z důvodu přílišného odchýlení od oboru práce a pak také
kvůli velké obsáhlosti a detailnosti článku, kterou považuji za dosta
čující pro mé účely. V celé této podkapitole si tedy vystačím převážně
s obsahem tohoto jednoho článku, který doplním o svůj vlastní komen
tář a propojím do kontextu s některými dalšími skutečnostmi.
Historicky výzkum čtení postupně prošel třemi různými, přesto
příbuznými pohledy: rozpoznávání siluety slova, sériové rozpoznávání
písmen a paralelní rozpoznávání písmen.
Rozpoznávání siluety slova

* Pojmenování „boumova
silueta“ je samo o sobě
zajímavý omyl, sám
Bouma takovou tezi nikdy
neformuloval. Jeho studie
se zabývala rozpoznáváním
znaků vzhledem k bodu
fixace.

obr. 1 Nahoře hrubá
silueta typu bounding
box, dole přesnější silueta
slova, která respektuje tvar
dotahů
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Nejstarší teorie čtení předpokládá rozpoznávání celého slova najed
nou na základě jeho siluety. Ve své knize Stop Stealing Sheep & find
out how type works (1993) s ní na několika místech pracuje i Erik
Spiekermann a E. M. Ginger. „When we read longer text, we don‘t look
at individual letters; we recognize whole word shapes and see what we
expect to see. That‘s why we don‘t often spot typing errors.“ [Spiekermann,
str. 99]
„The brain assembles the information and compares it with the
shape of the word‘s outline.“ [Spiekermann, str. 101] V obou uvedených citacích
evidentně hovoří o siluetě slova a potvrzuje tak poznámku Kevina
Larsona, že teorie rozpoznávání siluety slova (takzvané boumovy si
luety*) je mezi typografy dodnes (myšlena doba psaní článku – rok
2004 – dnes je již situace jiná) velmi oblíbená a rozšířená. [Larson]
Autorství této teorie se připisuje Jamesi Cattellovi, který ji vyslovil
a několika experimenty podložil již koncem 19. století. [Larson] Od jeho
doby došlo k posunu vnímání pojmu siluety slova. Ve své původní, vy
soce abstraktní podobě se jednalo o pouhý tvar složený z „ohraničují
cích rámečků“ (bounding box) jednotlivých liter. Později se z tohoto
velmi jednoduchého tvaru stává o něco přesnější silueta respektující
umístění dotahů v kresbě znaku. Pro podpoření hypotézy proběhlo
několik sérií experimentů, které ji zdánlivě dokládají. Ve skutečnosti
však dochází k chybné interpretaci výsledků.
V prvním takovém experimentu byl účastníkům na krátký oka
mžik předložen jeden znak nebo řetězec znaků — namíchána byla
slova i náhodné řetězce písmen. Úspěšnost rozpoznání byla mnohem
vyšší u reálných slov než u písmen a náhodných řetězců. Cattell z vý
sledků vyvodil jednoduchý závěr: rozpoznávanou jednotkou při čtení
je celé slovo, proto byly testované subjekty v těchto případech úspěš
nější. Podobný experiment se stejnými výsledky v 60. letech 20. století
realizoval G. M. Reicher a položil základ jevu dnes známému jako
„Word Superiority Effect“. [Larson] Dnes již víme, že se jedná o důsledek
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souhry několika kognitivních procesů nikoliv jednoho, jak předpoklá
dal Cattell a Reicher.
Další experimenty se zaměřovaly na porovnání rychlosti čtení textu
psaného minuskami a verzálkami. Argumentační linie zde byla ve
dena přes uniformitu tvarů verzálek, jejichž rychlost čtení byla sku
tečně podle výsledků testu znatelně menší. Rozdíl se pohyboval mezi
5 až 10 procenty. [Larson] Příslušná studie potom vysvětlovala vyšší rych
lost čtení textu psaného minuskami jejich horními a dolními dotahy,
které vytvářejí unikátní siluetu slova. Verzálky se v tomto ohledu cho
vají jako blok různě širokých obdélníků. Základní myšlenka nebyla
zcela špatná, nicméně v konečném důsledku šlo opět o mylné vysvět
lení. Tvarová variabilita minusek skutečně pomáhá při jejich rozlišení,
to ovšem až na úrovni jednotlivých znaků, nikoli slov.
Na tomto místě bych si dovolil poukázat na jeden zásadní nedosta
tek této argumentace, který je v západní kultuře a vědě hluboko zako
řeněn. Je jím „latinkocentrismus“. Pokud by se totiž studie zabývala i ji
nými písmovými systémy, musela by své závěry přehodnotit. Například
cyrilice, ve které dotahy téměř neexistují, má s latinkou srovnatelnou
rychlost čtení. A dokonce čínské písmo, které je zapisované striktně
do čtverce [Krupa], dosahuje jen marginálních rozdílů v rychlosti čtení
oproti latince. [Sun] Zde je nutno dodat, že vzhledem k částečně ideo
grafickému charakteru čínského písma je rychlost čtení měřena na
sémantické úrovni* a skutečně zde dochází k rozpoznání celého slova.
To je ale po částech obsaženo v daném znaku. Důvody rychlejšího
čtení minusek je tedy nutné hledat jinde.

* Tedy jak dlouho
trvá přečtení textu
s ekvivalentním
obsahem.

obr. 2 Ruská azbuka (cyrilice). Důležitější, horní dotahy jsou v minuskové sadě jen
u dvou písmen. U zbytku znaků přesahujících účaří jde o diakritická znaménka

Jedna z nejzajímavějších studií definuje pojem chyby konzistentní
a nekonzistentní s tvarem slova. [Monk] Výsledky zde prokázaly, že po
kud chyba / překlep naruší siluetu slova, je odhalena častěji než v pří
padech, kdy siluetu zachová. V tomto případě je interpretace výsledků
již velmi jednoduše přizpůsobitelná. Jedním z možných argumentů je,
že se zaměnitelnost jednotlivých písmen přenáší na celé slovo a po
hled tedy není dostatečně detailní, má špatnou míru abstrakce. Stejně
tak ale protistrana může tvrdit, že jsem si pouhou úpravou předpo
kladů přizpůsobil výsledek. A zároveň může poukázat na obdobnou
pravděpodobnost odhalení u znaků, které se velmi odlišují, ale spojuje
je pouze jejich výška, například f a d. Dovolím si proto tuto studii ozna
čit za nepřesvědčivou.

obr. 3 Slovo a jeho silueta
postupně bez chyby,
s chybou konzistentní
se siluetou a s chybou
porušující siluetu

____
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Sériové rozpoznávání písmen
Teorie, kterou v roce 1972 publikoval Philip B. Gough, neměla příliš
dlouhý život. Čtení popisuje jako striktně lineární proces rozeznávání
jednotlivých znaků, který s trochou nadsázky připomíná konečný au
tomat. [Larson] Ačkoliv je tento pohled velmi snadno uchopitelný a intu
itivní a klade důraz na formu znaků, jsou jeho nedostatky tak výrazné,
že je z mého pohledu předchozí model ve svém důsledku přesnější.
Ten totiž trpí na problém lesa a stromů, na nedostatečně detailní po
hled a přílišnou míru abstrakce. Zde oproti tomu dochází hned k ně
kolika rozporům.
Tím zcela nejzásadnějším je neschopnost teorie vysvětlit „Word
Superiority Effect“. Při sériovém rozpoznávání by rozeznání samo
statných znaků nutně muselo mít vyšší úspěšnost než v kontextu slov.
Dalo by se namítnout, že slovo lze rozpoznat podle několika prvních
znaků a zbytek podle podvědomého porovnání vzorů odhadnout. Stále
jde ovšem o rozdíl jednoho znaku proti celému slovu. Navíc je nutné
zohlednit, že při čtení prvního písmene slova jakýkoliv kontext chybí,
čili by oba případy měly být přinejmenším srovnatelné. Model je tedy
zřejmě velice nepřesný a realitě se spíše vzdaluje než přibližuje.
Paralelní rozpoznávání písmen

* Při čtení dochází k jisté
benevolenci. Několika
studiemi bylo prokázáno,
že „Word Superiority
Effect“ se netýká jen slov,
ale i vyslovitelných řetězců.
Zřejmě je to důsledkem
známosti vzorů, které se
v jazyce vyskytují.

Zatím poslední model (přesněji spíše skupina modelů) vnímá čtení
jako paralelní proces rozpoznávání vzorů a nejlépe odpovídá pohledu
na lidský mozek jako na neuronovou síť. Zjednodušeně lze tento mo
del přirovnat k rozpoznávání siluety slova s menší úrovní abstrakce,
kdy nedochází k zanedbání tvaru jednotlivých znaků.
Znaky ve slově jsou paralelně rozpoznávány v několika úrovních
tvarově a posléze i „slovníkově“. Rozpoznaná posloupnost znaků se
porovnává proti známým vzorům na úrovni slov, slabik, či známých
kombinací znaků.* Tím dochází ke snazší fixaci v paměti a vysvětluje
se „Word Superiority Effect“, neboli menší úspěšnost při rozpoznávání
jednotlivých písmen. Samostatně stojící písmo nenese žádný význam,
žádný kontext a lze jej vnímat jen jako pouhý obraz. Samostatné pís
meno nečteme, pouze vidíme.
detektor slov

detektor písmen

detektor základních rysů

stimul

obr. 4 Zjednodušený model rozpoznávání slov [Larson]

____
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Celý proces lze popsat na principu neuronové sítě. V první fázi
jsou rozpoznány tvarové charakteristiky jednotlivých znaků, na další
úrovni aktivovány znaky s odpovídajícími tvary a předává se informace
dál k porovnání se známými řetězci.* Výsledkem je přečtené slovo —
na další úrovni by ještě došlo k přiřazení významu — a přechod k další
části textu. [Larson]
K tomuto přechodu dochází takzvanými sakkadickými pohyby.
Nečteme totiž plynulým pohybem očí po řádku, ale skokovitým ske
nováním textu. Část textu je fixována na zhruba 200–250 ms, kdy do
chází k samotnému rozpoznání, a následuje pohyb očí k další části.
Fixovaná část má rozsah 15–20 znaků a obvykle obsahuje jedno celé
slovo (v závislosti na jeho délce). Mimo tento rozsah jsou předběžně
identifikovány následující znaky a cíl dalšího sakkadického pohybu.
Takto získané informace jsou ovšem mimo zónu ostrého vidění a jsou
tedy nepřesné.† [Larson]
Čistá, jasně rozpoznatelná kresba znaku může proces v mnohém
usnadnit. A to jak v průběhu samotného rozpoznání slova / čtení, tak
i při sběru předběžných informací. Za určitých okolností by snad
mohlo být možné písmem ovlivnit velikost sakkadického pohybu,
délku fixace a případně i rozsah přímo rozpoznávaných znaku. Zde se
přímo nabízí spolupráce typografie a kognitivní psychologie, ke které
však, pokud je mi známo, bohužel zatím nedošlo.
Litera a prostor
V předchozí podkapitole bylo na základě kognitivně psychologických
studií ukázáno, že k rozpoznání textu – a tedy i čtení – dochází už
na úrovni jednotlivých znaků. Tato část se bude zabývat identifikací
a definicí vlastností, které přímo ovlivňují čitelnost latinkového písma
a rozpoznatelnost jeho liter.
Podle dosud provedených výzkumů jsou znaky rozeznávány v první
fázi čtení pomocí identifikace jejich základních charakteristik, rozpo
znávání známých vzorů. Velmi zjednodušeně lze tvrdit, že v informa
cích předaných okem se mozek v průběhu čtení snaží hledat vertikálu,
horizontálu, diagonálu a oblý tvar a určit vztahy mezi nimi.  [Massaro]
Pokud tyto informace nestačí, přichází na pomoc kresebné detaily
a případně i kontext. Realita je mnohem složitější a ve skutečnosti
i do velké míry neprozkoumaná, nicméně pro účely mé práce je tento
zjednodušený model dostačující.
Latinková znaková sada prošla za dobu své existence mnoha úpra
vami. Některé znaky byly přidávány (malé v, w, k...), některé postupně
vymizely nebo se transformovaly (dlouhé s, z). Celá sada byla přizpů
sobována různým jazykům, uměle rozšiřována o diakritiku i uzpůso
bována po zvukové stránce. Vývoj se téměř zastavil na současné, kom
plexní podobě latinky, která je používaná ve velké části západního
světa. Základní tvary liter, jakási kostra, se však ustálily již v období
renezance a do dnešní doby vydržely prakticky beze změn. Je možné
je tedy považovat za svým způsobem ideální, těžko zpochybnitelné.
Dříve popsané detektory základních prvků velice pravděpodobně re
agují právě na tuto kostru. V průběhu historie se měnila jedině vnější

* První a poslední
písmena mají zřejmě
nějaký zvláštní příznak,
jak lze ukázat známým
testem s přeházenými
písmeny uvnitř slova.
[Rawlinson]

† Sakkadické pohyby
čtení zpomalují, veškeré
čtení se totiž odehrává
v dobách fixace, samotný
pohyb se stává jakýmsi
slepým momentem. Tomu
lze zamezit technikou
RSVP (Rapid serial visual
presentation), kdy se na
jednom místě v rychlém
sledu promítají věty po
slovech. Jedna ze studií
zabývajících se tímto
fenoménem naměřila téměř
čtyřnásobnou rychlost
oproti klasickému čtení.
[Rubin]

obr. 5 Model rozpoznání
litery, úrovně odspodu jsou:
stimul, detektor základních
rysů, detektor písmen
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forma znaků „nalepená“ na kostru. A právě zde je třeba hledat „tajem
ství“ čitelnosti.
Limity a omyly psychologického výzkumu
Kognitivně psychologické studie v této části již nejsou mnoho nápo
mocny. Celý výzkum kognitivních procesů při čtení je i po desítkách
let stále ještě mladý a mnoho prací trpí na nepříliš šťastně nastavenou
metodikou a nepoučenou volbu podmínek. Spolupráce nebo alespoň
konzultace s typografem zde znatelně chybí.
V jedné ze studií se například zkoumá porovnání čitelnosti textu
psaného verzálkami a minuskami na písmu Arial – nejrozšířenějším
klonu písma Helvetica – které je samo o sobě známé svými problémy
s čitelností. Diskutabilní je i použití počítačové obrazovky pro test
prováděný v roce 2007, kdy rozlišení nebylo ani zdaleka adekvátní,
podsvícení také nemá na čtení pozitivní vliv a test na tištěném vzorku
by tedy byl mnohem vhodnější. Studie dochází k závěru, že verzálky
jsou v malých velikostech lépe čitelné než minusky. Tvrzení v tomto
případě nelze korektně zpochybnit, i když je v rozporu s jednou z před
chozích studií. Dokonce snad lze i uznat, že jednodušší kresba a větší
obraz verzálek může mít na čitelnost v malých velikostech na displeji
pozitivní vliv. S nastavením podmínek experimentu a zobecněním vý
sledku lze však souhlasit již jen těžko. [Arditi, Letter case]
V další studii se stejní autoři pokusili prozkoumat vliv serifů na či
telnost. K tomuto experimentu použili vlastními silami vytvořené silně
geometrizované písmo, ke kterému bez dalších změn přidali dvě různé
velikosti serifů. Z vědeckého pohledu adekvátní postup respektující
princip „ceteris paribus“ ovšem zapomíná na další odlišnosti v kresbě
mezi serifovým a bezserifovým písmem. Práce potom nachází mezi
oběma písmy minimální až žádný rozdíl v čitelnosti, který přikládá vět
šímu rozestupu písmen kvůli serifům. Znaky kolem sebe mají více pro
storu a jejich tvar nenarušují vedlejší písmena. Poznatek sám o sobě
poměrně zajímavý. [Arditi, Serifs]
Uvedené experimenty produkují nepříliš přesvědčivé výsledky a je
jich přístup nelze považovat za korektní. Mým cílem není zpochyb
nění těchto studií jako celku. Snažím se jen poukázat na nepřesnosti
v jejich průběhu a tendenci vyvozovat velmi obecné závěry z výsledků,
které vznikly za velmi specifických podmínek.
Zároveň bych zde chtěl upozornit na limity přístupu „ceteris paribus“
(vše ostatní je stejné – zafixování nezkoumaných veličin s předpokla
dem, že výsledek neovlivní) v takto komplexní problematice, o které
se toho zatím ví jen velmi málo. Klíčovou otázkou je, zda lze skutečně
pohlížet na čitelnost písma jako na soubor izolovatelných vlastností,
či zda je čitelnost výsledkem souhry několika různých vzájemně ale
souvisejících faktorů. První model slibuje jednoduchost a přehlednost
s nebezpečím přílišného zjednodušení a zobecnění, jak bylo ukázáno
na dvou zmíněných experimentech. Druhý model je o poznání kom
plexnější, hůře uchopitelný, ale realitě pravděpodobně mnohem bližší.
I proto se jej v následujících podkapitolách pokusím rozvinout.

____
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Faktory čitelnosti
Při hledání faktorů ovliňujících čitelnost je třeba se tedy poohlížet
jinde než na poli kognitivní psychologie. Dokázala by sice přinést zají
mavé závěry pomocí dobře promyšlených experimentů, ty ale bohužel
zatím chybí. Zde jejich místa zastupuje rostoucí skupina typografů
přesahujících do jiných oborů. Za stěžejní v této považuji v tuto chvíli
knihu Gerrita Noordzije The Stroke: Theory of Writing [Noordzij] a probí
hající výzkum Erika van Bloklanda [Blokland].
Erik van Blokland jednoduchou aplikací fyziky a matematiky uka
zuje, kolik světla se od běžného znaku odrazí v textové velikosti.
Zveřejněná je v současnosti jen teoretická a matematická část výzkumu,
nicméně praktickou aplikaci předváděl na konferenci TypeTalks 3 na
začátku září 2013 a jeho závěry byly více než zajímavé. Ve své práci
se primárně snaží ukázat, jaký význam mají drobné kresebné detaily
na čitelnost písma. Hledá hranici účelných, viditelných rozhodnutí
a pouhé estetiky, která vynikne jen ve větších velikostech písma.
V textu Counting photons používá poměrně jednoduchou úvahu
a sám v závěru textu přiznává, že se jedná jen o hrubý odhad a ně
které faktory v průběhu výpočtu zanedbal. Nutno podotknout, že tyto
faktory by spíše přispěly k potvrzení jeho teorie. Nicméně z možnosti
vidět jeho prezentaci na TypeTalks mohu soudit, že v současné chvíli
již existuje mnohem přesnější výpočet, jehož vizualizaci lze dohledat
na internetu. [Blokland, Gauss Fog]

obr. 7 Odraz světla od písmen a, n a e ve zhoršených podmínkách v modelu podle Erika
van Bloklanda [Blokland, Gauss Fog]

Jak výpočet ukazuje, dochází k velké ztrátě informace. Při čtyřice
ticentimetrové vzdálenosti od oka se čtverec 100 × 100 jednotek em
(upm*) ve velikosti 8 pt v tomto modelu promítne zhruba na 49 fotore
ceptorů na sítnici oka. Na sítnici přitom dopadne téměř 239 000 fotonů
odražených uvažovaným útvarem za sekundu. O toto obrovské číslo se
musí podělit oněch 49 fotoreceptorů, tím dochází ke značné redukci
informace a ztrátě mnoha detailů. Uvažovaný útvar je přitom větší než
serif běžného textového písma. V další části výzkumu prezentované
na TypeTalks 3 Erik van Blokland svůj pohled rozšiřuje o nedokona
losti při odrazu světla od písmene. Při něm souhrou nedokonalého
tisku a rozptylem světla v oku dochází k jakémusi „prolínání“ tmavých
a světlých ploch. [Blokland]

obr. 6 Čtverec o velikosti
100 × 100 em vzhledem
ke znaku v odpovídající
velikosti

*   upm (unit per em) –
počet bodů připadajících
na jeden em, jednotka
používaná při návrhu písma,
lze ji ručně změnit na
libovolné číslo. Standardně
se však uvažuje tisícina
em.
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Ke ztrátě informace dochází už předtím – při tisku a při zobrazení
na monitoru počítače. V následující úvaze budu počítat s písmem
o velikosti 9 pt, která je běžně používaná pro knižní sazbu a odpo
vídá 9/72 palce, tedy zhruba 3,2 mm. Při tisku na běžně dostupných
tiskárnách 300 (do této kategorie lze zahrnout i moderní displeje,
které tohoto rozlišení takřka dosahují), 600, respektive 1200 DPI na
tuto velikost vychází 37,5 / 75, respektive 112,5 tiskových / zobrazovacích
bodů. Většina písem nevyužije ani tohoto rozsahu. Nad horní a dolní
dotažnicí obvykle zůstává volný prostor a navíc se většina „aktivního
prostoru“ nachází mezi hlavním účařím a střední výškou. Při střední
výšce 55 % kuželky a rozlišení 1200 DPI připadá na minusky asi 62 bodů.
Písmo se přitom obvykle navrhuje do mřížky 1000 upm se střední výš
kou kolem 500 upm, dochází tedy k velké redukci informací.
Ztráta příliš nevýrazných detailů je v textové velikosti nevyhnutelná.
Celou situaci nejlépe vystihuje v závěru svého článku Erik van Blokland:
„The shapes in type at reading sizes are very small. The amount of li
ght reflected by these small shapes is tiny. At this scale the physical
limitations of the eye are considerable. […] Only the rough parameters
of type: weight, rhythm and proportion matter at this scale.“ [Blokland]
Kontrast, rytmus, proporce

* I vyznačovací řezy
mohou za určitých
okolností sloužit i jako
textové, například ve velmi
malých velikostech, kdy
základní síla tahu přestává
být dostatečná. Stále se
ovšem jedná o použití
v poznámkách, popiscích
a podobných případech,
čili nelze mluvit o delších
textech.
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Erik van Blokland identifikuje tři základní vlastnosti písma, které
mají nějaký vliv na čitelnost písma. Váhu (sílu tahu), rytmus a pro
porce. [Blokland] Jedná se o jeden z mnoha modelů čitelnosti, které by bylo
možné použít. Jeho jednoznačnou výhodou je jednoduchost a relativně
snadná intuitivní uchopitelnost. Nevýhodou je naproti tomu poměrně
obtížná formalizovatelnost, ne všechny jeho složky lze převést na nu
merickou hodnotu. Parametry se pohybují spíše v pocitové sféře, která
je ale svým způsobem objektivní – škála a umístění na pomyslné stup
nici částečně podléhá subjektivnímu dojmu, ale vzájemné pořadí zů
stává zachováno.
Oproti závěru Erika van Bloklanda budu místo síly tahu užívat po
jem kontrast. Důvodem je zaměření práce pouze na textová písma
v základním řezu, jejichž síla tahu je při stejné optické velikosti
(písma vedle sebe působí stejně velká, numericky tomu tak být ne
musí) zhruba odpovídající. Vyznačovací řezy už z podstaty podléhají
trochu jiným pravidlům. Jak je patrné už z jejich názvu, hlavní funkcí
je vyznačovat, zdůraznit a strukturovat informaci a tedy nějak přitáh
nout pozornost čtenáře. A ačkoliv i vyznačený text musí být čitelný,
nepočítá se u něj se čtením delších textů.* Změna kontrastu naproti
tomu hraje významnou roli i napříč textovými řezy, jak je popsáno
v kapitole o historickém vývoji.
Jmenované vlastnosti jsou mezi sebou ve zvláštním vztahu. Vzájemně
se do určité míry ovlivňují, ale přitom na sobě nejsou přímo závislé.
Jejich vzájemné působení se odehrává spíše na úrovni optimalizace
čitelnosti a estetické souhry. Zjednodušeně lze říci – pokud by tyto
vlastnosi bylo možné nějak numericky vyjádřit – že jsou součástí rov
nice na jejíž jedné straně stojí čitelnost a na druhé funkce těchto tří
vlastností.

Čitelnost
Kontrast
Kontrast označuje poměr nejsilnější a nejtenčí části tahu, serify jsou
zde vynechány, i když jejich síla obvykle odpovídá tenké části, k je
jich vlivu se vrátím později. Škála kontrastu se pohybuje od žádného
(nebo téměř žádného, v rámci optických kompenzací), typického
pro egyptienky, grotesky a geometricky konstruovaná písma, po vy
soký, nejčastější u statické a někdy přechodové antikvy.
Kontrast v textové velikosti ovlivňuje rozlišitelnost písmene, a to
velmi silně. Písma s velmi vysokým kontrastem mohou chybami
tisku i horšími světelnými podmínkami utrpět, některé části písmen
a detaily kresby mohou úplně zmizet. Písma s velmi nízkým až žád
ným kontrastem naproti tomu působí uniformě a může docházet
k záměně některých znaků. V obou případech dochází ke ztrátám
na čitelnosti. S přiměřeným kontrastem je zajištěna diferencovatel
nost znaků i jejich dostatečná robustnost a odolnost proti poškození
kontury. Kontrast lze velmi jednoduše vyjádřit matematicky, i když
za určitých okolností může i vysoký kontrast působit jako nízký.
Gerrit Noordzij rozlišuje tři druhy kontrastu: Translační – vzniklý
posunem seříznutého nástroje, ten je nakloněn vždy stejně, síla tahu
v daném bodě je ovlivněna jeho tečnou. Translační kontrast je ty
pický pro latinkové skripty. Rotační – vzniká natočením seříznutého
nástroje, na tomto principu je založené řecké písmo. Expanzivní
– kontrast je regulovatelný přítlakem. [Noordzij, str. 26] Objevuje se s roz
vojem mechanického pera s pružným hrotem. Při ručním psaní je
v tomto případě prakticky nemožné udržet konzistenci. Je těžké
rozhodnout, zda a jak typ kontrastu ovlivňuje čitelnost. Nepřímo
působí na rytmus a – jak tvrdí Noordzij – pro latinkové písmo je
přirozený translační kontrast, jenže relevantní studie neexistují.
Následující kapitola o historickém vývoji ovšem nepřímo naznačuje
obhajitelnost tohoto tvrzení.
Rytmus
Rytmus, jak tento pojem používá Gerrit Noordzij, [Noordzij, str. 50] je
důsledkem působení bílého prostoru kolem a uvnitř znaku s jeho
černým obrazem a frekvence opakování vzorů. Rytmus v typografii
označuje plynutí textu. Ten může působit strojově, věcně, s často se
opakujícími stejnými vzory. Takový rytmus označuji jako statický
a bývá důsledkem silné geometrizace písma. Dynamický rytmus pů
sobí volněji, plynuleji, má více různých nebo lépe diferencovaných
vzorů. Přílišná dynamizace může vést až k rozpadu písma, kdy už
ani prvky, které by měly být vzájemně podobné, mezi sebou nemají
žádný vztah. Rytmus je ze všech tří zvolených metrik tou nejhůře
formalizovatelnou.
Proporce
Proporce označují šířkovou diferencovanost znaků a jsou s ryt
mem do určité míry vzájemně provázané. Proporce mohou být
uniformní, kdy mají všechny znaky stejnou šířku a spoléhají se
hlavně na tvar znaku. Extrémním případem jsou takzvaná monospa
ced písma. Dynamizované proporce už jen různou šířkou znaků
____
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pomáhají s jejich rozlišením. [Pecina, str. 201] Přílišná diferenciace šířek
může vést až k narušení rytmu a tedy i problémům s čitelností.

graf 1 Vizualizace
základních charakteristik
písma. Zleva: rytmus,
kontrast a proporce.
Hodnota značená jako 1
znamená vysokou hodnotu,
tedy dynamický rytmus,
vysoký kontrast popřípadě
silně diferencované
proporce. Hodnota −1
je k tomu analogickým
protějškem

* Uvažuji jen hodnoty
střední výšky, které
nedeformují písmový obraz
a tedy nenarušuje čitelnost
ještě před zahrnutím
dalších faktorů. Takový
vliv na čitelnost neberu na
zřetel.

obr. 8 Kresba písmene m
s běžným výběhem (nahoře)
a se zpětným tahem (dole).
Černě je naznačené schéma
kresby [Noordzij, str. 54]
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Tyto tři faktory poslouží jako základ mého modelu. Pro přehlednost
jsem vytvořil jejich grafické znázornění (graf 1), které mi pomůže při
hledání historických souvislostí a vztahů mezi klasifikačními kategori
emi. Toto zobrazení je intuitivní, snadno uchopitelné, nicméně velmi
hrubé. Neslouží ani tak k přesné definici toho daného písma, jako
spíše k vymezení klasifikační kategorie. Tomu odpovídá zvolená jem
nost stupnice, která kromě extrémů obsahuje již jen tři další hodnoty –
mírnou odchylku k jednomu z extrémů a jakousi průměrnou, neutrální
hodnotu. Samotný model je pak pouhou pomocnou berličkou na cestě
k identifikaci ideálních hodnot.
Ostatní faktory
Kromě popsaných tří parametrů se váha obvykle přikládá i dalším fak
torům. V souvislosti s čitelností se často mluví o střední výšce, serifech
i diakritice. V této krátké části obhájím jejich nezařazení do modelu.
Střední výška
Střední výšce je při posuzování čitelnosti písma běžně přisuzována
obrovská váha. V neextrémních hodnotách* však střední výška neo
vlivňuje nic než optickou velikost písma a tedy velikost písmového
obrazu. Při shodné optické velikosti a tedy shodné nebo blízké výšce
minusek se odlišná střední výška projevuje jen rozdílným meziřád
kovým prokladem v důsledku různých výšek dotažnic. Už téměř ani
nelze mluvit o faktoru čitelnosti jako spíše o ekonomické vlastnosti
písma – ve smyslu: kolik řádků se vejde na stránku.
Serify
Samotný původ serifů je v kaligrafickém písmu s přerušovanou kon
strukcí, kde začátek i konec tahu přirozeně vybíhá z vertikální li
nie. Taková podoba serifů stále zůstala zachována u italik. „Moderní“
tvar serifů v základním řezu vychází ze zúžených gotických písem.
Klasické, plynulé zakončení tahu narušovalo tvar litery a zhoršo
valo tím čitelnost. Přirozeným řešením tohoto problému je takzvaný
„zpětný tah“ – krátkým potažením nástroje po horizontále zpět před
zakončením tahu se uvolní prostor na výběh tahu a obraz litery tak
zůstane nenarušen (obr. 8). [Noordzij, str. 54] Je velice pravděpodobné, že
tato kaligrafická zvyklost se promítla do tiskového písma (tisková
a kaligrafická písma nelze striktně oddělit) [Noordzij] už ve svých počát
cích a později již byla bezmyšlenkovitě přebírána.
Jiný vliv serifů na čitelnost je do velké míry neprozkoumaný, re
levantní studie neexistují. V úvodu předchozí podkapitoly zmiňuji
psychologickou studii, která se tento vliv pokusila prozkoumat.
Bohužel s nevhodným nastavením podmínek. Jejím závěrem je tvr
zení, že serify ovlivňují proklad a marginálně tak zvyšují čitelnost,
zřejmě větší izolací znaků. Obrazy se vzájemně neprolínají a vzniká
tak menší informační šum. Stejným způsobem se dá ovšem čitelnost
zlepšit i u bezserifových písem. [Arditi, Serifs]

Čitelnost
Další možné vlivy, jako například vedení očí po řádku vytvořením
pevné horizontální hranice na účaří [Pecina, str. 205] nebo obohacení tvaru
litery a tím usnadnění jejího rozpoznání, nejsou prokázané. V dru
hém případě lze dokonce namítat, že k rozpoznání znaku dochází
v mnohem vyšší míře abstrakce na úrovni základních stavebních
prvků písmene, jak bylo zmíněno dříve. Zde musím znovu upozornit,
že tento model čtení je jen velmi hrubý, do velké míry neprozkou
maný a zlepšení čitelnosti tímto způsobem tak nelze zavrhnout.
V souvislosti s výzkumem Erika van Bloklanda [Blokland] lze speku
lovat, že serify zvyšují robustnost vertikálních tahů. Zvyšují odolnost
dříků proti zalití světlem, protože zvýrazňují jejich zakončení. Sám
Erik van Blokland tuto možnost zmiňoval na konferenci TypeTalks
3, kde toto tvrzení i dokládal vizualizací. A ačkoliv je toto vysvětlení
logické, před jeho plným akceptováním je nutné jej podložit něja
kým výzkumem.
Literatura se nicméně až zázračně shoduje v převážně pozitivním
vlivu serifů na čitelnost. Může jít o sílu zvyku, jak se snaží naznačit
Erik Spiekermann [Spiekermann, str. 29], a může jít i o skutečné přímé zlep
šení čitelnosti, jímž se nikdo zatím vědecky nezabýval. Nezbývá než
se spokojit s tímto poměrně vágním tvrzením a na druhé straně i vzít
v úvahu, že serify nejsou samospásné a kvalitní bezserifové písmo
bude lépe čitelné než špatné serifové.
Diakritika
Samostatnou část si na tomto místě vyžádala i diakritika. Prvek
jehož vliv na čitelnost je při tvorbě písma často opomíjen, ale jeho
důležitost pro velkou skupinu jazyků je kritická. Nebudu zde zabí
hat do přílišných detailů, protože kvalitních textů s touto tematikou
existuje mnoho a nejde o nosné téma této práce – mezi jinými článek
On diacritics od Davida Březiny na portálu ilovetypography.com*,
případně návodná stránka portálu typo.cz†. Uvedu zde tedy jen
krátký postřeh.
Diakritika slouží jako prvek rozšiřující základní znakovou sadu,
její konstrukce musí navazovat na konstrukci toho konkrétního
písma. Má s ním tvořit jednotný celek. Zároveň však nesmí naru
šovat kresbu liter, tím se zvyšuje riziko špatné interpretace a zhor
šuje čitelnost. Na druhou stranu ovšem diakritická znaménka nesmí
být nevýrazná a musí být snadno rozpoznatelná. Diakritika svým
způsobem narušuje čitelnost a je tedy nutné jí věnovat dostatečnou
pozornost.

* Článek On diacritics:
ilovetypography.com/
2009/01/24/on-diacritics/
† Web Diacritics Project
@ Typo.cz:
http://diacritics.typo.cz/
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Historický vývoj
knižního písma
“Typography fostered the modern idea of individuality, but it destroyed the
medieval sense of community and integration”
— Neil Postman

H
* Jako součást tohoto
optimalizačního procesu
můžeme chápat už samotný
vznik písma. Pojmeme-li
jej poněkud obecněji jako
optimalizaci přenosu
informace, je vynález
takřka permanentního
záznamu řeči jejím
nevyhnutelným důsledkem.
Čitelnost je zde jen jedním,
přesto velice důležitým
faktorem, který pracuje
v souhře s lingvistickými
charakteristikami
přidružené řeči. Takto lze
vysvětlit vznik rozličných
písmových systémů
i dominanci latinky
v Evropě.
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istorický vývoj písma byl zevrubně popsán v mnoha pu
blikacích. Jejich přístup se v mnohém neliší, většinou
jen v hodnocení konkrétních písem. Přístup je však
vždy zaměřený na popis práce jednotlivých tiskařů, je
jich žáků a učitelů. Snaží se vytvořit přímou, nepřeru
šenou linku od prvních tiskových písem až do současnosti. Vyžívá se
v detailech a přebírání kresebných prvků. Na této úrovni také hledá
souvislosti mezi kategoriemi. Takový je alespoň můj dojem z Krásného
písma ve vývoji latinky od Františka Muziky [Muzika] a jiných podobných
knih, které mapují historii typografie. V této kapitole se tento přístup
pokusím narušit a představit poněkud jiný pohled.
Vývoj písma jsem uchopil jako obdobu optimalizačního procesu,
který se snaží hledat ideální nastavení vlastností písma pro co nej
lepší čitelnost.* V různých historických obdobích se však pojetí či
telnosti posouvalo, transformovalo a podléhalo současným slohovým
principům. Tím byl celý proces narušován a odchylován z kurzu, aby
v konečném důsledku prozkoumal několik různých cest. Včetně těch
slepých.
Přílišné podrobnosti se bráním odhlédnutím od tvůrců a jejich pí
sem jako jednotlivostí. Zaměřuji se spíše na historické epochy vývoje
a kategorie písma jako na celky, ačkoli zmínce některých typických
zástupců se nevyhnu. V každém takovém období vznikala písma spa
dající svými vlastnosti do odpovídající kategorie. Zvláště na počátku
vývoje tiskových písem od sebe jejich tvůrci často opisovali, vytvářeli
vlastní interpretace jednoho materiálu. Proto nemá valného smyslu
se zaměřovat na písma jako jednotlivosti, které jsou si do určité míry
podobné a liší se v pouhých drobnostech. Jako mnohem zajímavější
pojetí se mi jeví popis pomocí modelu popsaného v minulé kapitole.

Historický vývoj knižního písma
Vždyť co by mělo být pro vývoj písma více určující než čitelnost. Jak
už jsem napsal v jednom z předchozích odstavců, její pojetí se v prů
běhu dějin výrazně měnilo. Některá období kladla důraz na striktní,
až strojovou rytmizaci, některá se naopak snažila rytmus cíleně roz
bít. Někdy dominuje snaha o maximální jednoduchost tvaru liter, jejich
ořezání až na základní kostru, některá období na písmo naopak navě
šují množství zdobných prvků.
Zcela záměrně z textu vynechávám písma, která nepřináší nic no
vého a pouze citují a upravují historické předlohy nebo přebírají prin
cipy a prvky z jiného území či oboru. Konkrétně mám na mysli písma
historizující a stylizující do exotiky, písma takzvaná úpadková – re
klamní, výrazně zdobná z 19. století – a v neposlední řadě historické
„revivaly“ a hnutí jako Arts and Crafts, která se uchylují do bezpečí již
ověřených postupů. Mnou nastíněná linie pokrývá vývoj od gotických
písem používaných v tisku (ty uvádím jen pro dokreslení celkového
obrazu, gotická písma lze považovat za odlišný písmový systém, od
latinky se v některých prvcích liší) až po snahy o striktně geometrizo
vaná písma počátku 20. století.
Gotická tisková písma
Gotické písmo si zakládá na jednotném působení stránky. Tento do
jem vytváří celistvou šedou / černou plochou (z toho také pochází an
glické označení blackletter), kterou v tiskovém obrazu vytváří. Tato
písma mají kontrast relativně vysoký, celková tmavost sazby jej ale
silně potlačuje. Tenké tahy zde navíc mají převážně zdobný charakter
a do základní kresby písma jakoby nepatří.

obr. 9 Hrubá rekonstrukce písma Gutenbergovy bible [autor: John H. Schmidt]

Vrcholné důležitosti se dostává rytmu. Výrazná rytmizace má zřejmě
posilovat vertikálu, charakteristický prvek gotického slohu. Tomu
podléhají i proporce, které jsou výrazně statické, nediferencované
a unifikované napříč celým písmem. Až na několik málo odchylek mají
všechny litery prakticky stejné šířky. I proporce zde tedy podléhají
rytmu. Jedinou odchylku od tohoto nosného principu představuje nut
nost zaplnit textový blok od levého po pravý okraj přesně, beze zbytku.
Gutenberg, jako nejznámější zastánce tohoto principu, si vypomáhal
sadou liter pro každý znak, které se mírně lišily šířkou.
____
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graf 2 Charakteristiky
gotických písem

* Čitelnost je zvykem
také ovlivněna, a to na
úrovni písmového systému
a hledání identifikujících
charakteristik. Pokud se
Evropan podívá na čínské
znaky, bude mezi nimi těžko
hledat rozdíly, i když latinku
dokáže číst plynule.

† Později v renesanci
dochází k potlačení této
tendence a písma se stávají
skutečně konstruovaná,
nezávislá na rukopisných
předlohách. Nicméně
vliv kaligrafie je přesto
stále viditelný a jak
píše Gerrit Noordzij,
vývoj typografického
a kaligrafického písma nelze
zcela oddělit. [Noordzij]

Z hlediska čitelnosti lze už při prvním pohledu na stránku usuzo
vat o nepříliš vysokých kvalitách. Písmo v sazbě připomíná žebrování
radiátoru a svou monotonností nepřináší mnoho indicií pro rozlišení
jednotlivých znaků. Erik Spiekermann s odkazem na gotické písmo
píše: „Other typefaces also were perfectly legible 500 years ago, but
can hardly be read by anybody today. It has to do with cultural per
ceptions, not the physical properties of the typeface.“ [Spiekermann, str. 29]
Kulturně-společenský kontext samozřejmě do určité míry udává kre
sebné charakteristiky písma, nicméně první část citace odůvodňuje je
jich čitelnost v podstatě zvykem.* Toto tvrzení dotažené do důsledku
říká, že pro nahrazení gotického písma humanistickým (latinkou) nee
xistoval objektivní důvod. Ono ovšem bylo nahrazeno poměrně rychle
a masivně. Z toho lze usuzovat, že humanistická minuskula měla proti
gotickému písmu nějakou konkurenční výhodu. Snažší čitelnost se
jeví jako poměrně rozumné vysvětlení.
Renesanční, dynamické antikvy
První antikvy vznikají jako napodobenina rukopisné humanistické
minuskule. Jako takové tedy pochopitelně kopírují její vlastnosti od
vozené od výrazného vlivu nástroje na tvar písmene. Pojem čitelnosti
jako by byl synonymem věrnosti rukopisu.† Osa tahu a tedy i sklon
nástroje je v celém písmu konzistentní, čímž je podpořena pravidel
nost rytmu. Písmo se skládá z několika málo základních tvarů, které
ale nepodléhají tak výrazným optickým a jiným kompenzacím jako
v pozdějších písmech. Důvodem je právě ona snaha o imitaci rukopisu,
kde jsou podobné kompenzace technicky neproveditelné. Rytmus je
tím částečně dynamizovaný, téměř doslovné opakování základních sta
vebních prvků jej však uklidňuje.

obr. 10 Moderní verze benátské antikvy Nicolase Jensona – Adobe Jenson Pro, oproti originálu má mnohem přesnější
kresbu, výraznější kontrast a přiznané optické kompenzace, připomíná tak spíše pozdně renesanční písma

Proporce jsou výrazně rozlišené. O něco více však na verzálkách,
které nezapřou svůj původ v Římské nápisové kapitále. Konstrukce
do čtverce je na nich jasně patrná. Rozdíly v proporcích minusek tak
významné nejsou, na druhé straně ovšem nejsou šířky ani viditelně
unifikované. Nejlépe je zřejmě lze charakterizovat jako přirozeně roz
lišené. Střední výška je nízká, dotahy jsou výrazné, písmo tak vyžaduje
____
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poměrně velký meziřádkový proklad. Při stejné bodové velikosti ze
stejného důvodu působí menší než písmo s větší střední výškou.
Kontrast je nižší, ale stále dostatečně zřetelný. Opět je odvozen od
rukopisného písma, kde seříznuté pero vysoký kontrast neumožňo
valo. V Benátských (vůbec prvních tiskových) antikvách je o trochu
méně výrazný než u pozdějších následovníků. Obraz písma je tu ještě
poměrně tmavý se stále patrným vlivem gotického písma a principu
celistvé šedé stránky. [Muzika, str. 94] Může také jít o důsledek nedokona
losti tehdejšího tisku. Znaky v dochovaných knihách jsou jakoby rozo
střené a rozmazané. Současně však jejich původní charakter mohl být
zcela jiný a za tyto nedokonalosti může jejich stáří. Původní skicy ani
litery se nedochovaly a o zamýšlené kresbě písma tedy nelze přesně
rozhodnout.

graf 3 Charakteristiky
dynamické antikvy

Manýristické a raně barokní antikvy
Umírněnou a střídmou renesanci střídá předzvěst barokní zdobnosti.
V typografii lze mluvit téměř až o divokosti, živelnosti. Manýristická
a na ně navazující raně barokní písma mají nekonzistentní osu stínu.
Kontrast je rotační, jako by písař nástroj v průběhu psaní otáčel. Díky
tomu působí velice dynamicky, někdy až příliš. Pro čitelnost tato na
hodilost není přínosná, písmo se jakoby hádá samo se sebou a velmi
těžko hledá jednotu. Konzistence je však navzdory tomu zachována,
což je důsledkem autorovy pečlivosti a uvážlivosti při kresbě. Návrh
takového písma musel být velmi náročný proces.

graf 4 Charakteristiky
manýristické a raně barokní
antikvy

obr. 11 Rekonstrukce Jannonovi antikvy v interpretaci Františka Štorma. Rozdíly v ose stínu jsou obzvláště patrné mezi
písmeny o, e, d a n

Toto je asi největším rozdílem proti písmům čistě renesančním,
v ostatních vlastnostech se tyto kategorie v zásadě neliší. Převládá
snaha o rozmanitost tvarů. Zřejmým důvodem je samotný princip ba
rokního slohu, jeho ornamentálnost a zdobnost, snaha ohromit. Písmo
tento efekt promítá přímo na stránku knihy. Čitelnost zřejmě vnímá
více volně, jako vzdor* proti klasickému renesančnímu pojetí v nápo
době kaligrafického projevu. Tomuto principu se vymyká, ale záro
veň se pokouší zachovat prvek kaligrafické nahodilosti. Výsledkem je
písmo, které se obrovskou dynamizací rytmu téměř rozpadá a zápla
vou tvarů unavuje oči.

* Baroko jako takové
vzniká jako vzdor nebo
spíše obrana proti
renesanční emancipaci
společnost. Církev znovu
přebírá výsadní postavení
a vymezuje se proti ideím
renesance. Proces se
promítá i do typografie
jakousi de-racionalizací
písma.
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Přechodové antikvy

graf 5 Charakteristiky
přechodové antikvy

Přechodové antikvy z větší části zapomínají na barokní excesy a výraz
nou inspiraci nacházejí v renesančních písmech. Snaží se je jakoby zdo
konalit. Pryč je živelnost, přechodové antikvy hlásí návrat ke střídmosti
a umírněnosti. Působí dokonce „racionálněji“ než písma renesanční, jistý
význam zde hraje technologický pokrok. Znatelná je silná snaha o geo
metrizaci písma. Jedno z prvních neoklasických písem – Romain du Roi
– přísnou geometrickou konstrukcí i vzniká. [Bringhurst, str. 129] [Štorm, str. 81] Osa
stínu je vertikální nebo má jen velmi mírný sklon. Dochází tedy k dal
šímu posunu pojmu čitelnosti. Viditelná je její výrazná racionalizace.
Písmo je zkoumáno jako konstruovaný objekt, cílem je jej maximálně
zjednodušit, ale stále zachovat klasickou kresbu. Tato tendence má své
pokračování i v dalších obdobích.

obr. 12 Baskervillova antikva ve verzi ITC New Baskerville

Kontrast je stále spíše translační a o něco vyšší než u renesančních
písem, ale ještě nijak významně. Baskervillova antikva byla sice ve své
době kritizována za přílišnou ostrost a světlost, dokonce ji byla přiklá
dána i schopnosti „oslnit zrak“ [Muzika, str. 203], nicméně z dnešního pohledu
má jím nastavený kontrast ještě stále v rozumnou míru. Písmo je navíc
dnes oceňované jako jedno z nejlépe čitelných – odtud také známý vý
rok „Jste-li na pochybách, použijte Baskerville“. [Štorm, str. 49] Ve své době
však byla kritika na místě, technologie tisku nebyla příliš dokonalá
a písmo s takto vysokým kontrastem na ni mohlo trpět.
Rytmus přebírají tato písma z renesance, vzory se opakují pravidelně,
plynulý tok textu není ničím narušen. Diferenciace proporcí je oproti
tomu mírně potlačená, toto je pozorovatelné zejména na verzálkách,
kde je opuštěna klasická konstrukce do čtverce. Zřejmě další ústupek
racionalizaci a zjednodušování kresby. Čitelnost tím však nijak ne
trpí. Méně výrazné verzálky naopak vytvářejí příjemnější obraz sazby.
Střední výška je mírně nižší, což dovoluje ekonomičtější využití stránky.
Statické antikvy
Pokračuje zde snaha o racionalizaci a zjednodušení písma dotažená až
do extrému. Osa je striktně vertikální bez jakékoliv odchylky. Písmo
působí strojově, výrazně geometricky. Serify jsou vlasové. Pojem
____
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čitelnosti zde lze stejně jako v předchozím období chápat racionálně.
Vývojově jde o pokračování předchozí tendence. Písmo je vlastně oře
zané na svou nejmenší kostru při zachování stále ještě humanistického
charakteru. Kontrast je velmi vysoký, zřejmě v důsledku snahy o vyso
kou rytmizaci písma. Gerrit Noordzij jej dává do souvislosti s vynále
zem pružného ocelového pera, [Noordzij, str. 70] které dovoluje psaní velmi
tenkých i velmi širokých tahů v závislosti na přítlaku. Z toho také
vychází posun od translačního kontrastu, který do té doby dominoval,
ke kontrastu expanzivnímu. Zároveň se v té době v mnohém zlepšila
i technologie tisku, která dovolila tyto jemné vlasové tahy reproduko
vat. Písmo tak lze chápat i jako jakýsi manifest technologie.

graf 6 Charakteristiky
statické antikvy

obr. 13 Bodoniho antikva ve verzi Bauer Bodoni. Viditelný důraz na vertikalitu a anomální písmeno s, které jde proti
tomuto principu

Statické antikvy, jak už vyplývá z názvu, mají výrazně statický cha
rakter, rytmus je věcný, striktně pravidelný. Vertikální osa v kombi
naci s vysokým kontrastem zvýrazňuje roli vertikály. V sazbě působí
podobně jako gotická knižní písma. Jen s tím rozdílem, že základní
kostra znaků je trochu odlišná. Proporce jsou až na několik výjimek
přísně unifikované napříč verzálkami i minuskami (šířka verzálek
a minusek je odlišná) a neposkytují příliš informací pro identifikaci
znaků. Opět zřejmá snaha o rytmizaci.*
Kvůli těmto vlastnostem se písmo v menších velikostech na stránce
rozpadá na jednotlivé konstrukční prvky. V nejtenčích tazích neod
ráží dostatek světla a tato místa se na stránce opticky ztrácí. Viditelné
zůstávají jen široké vertikální tahy. Čitelnost výrazně trpí a písmo je
velice náchylné na kvalitu reprodukce. Ve větších velikostech jsou
tyto nedostatky zmírněné, čtení textu však o mnoho příjemnější není.
Ani nezpochybnitelné estetické kvality nedokážou písmo zachránit.
Čitelnost téměř jako by ustoupila kráse nebo jakoby mezi tyto dva
pojmy bylo položeno rovnítko.

* Zajímavým prvkem
v těchto písmech je znak
s (minuskové i verzálkové),
na který základní
konstrukční princip nelze
použít. Tyto znaky jsou
tak jediné v celé abecedě,
kde nedominuje vertikála,
ale naopak horizontála.
V sazbě tak působí poněkud
nepatřičně a vytváří v ní
světlé body.

Egyptienky
Egyptienky vznikají v období takzvané „úpadkové typografie“ primárně
jako reklamní písma. Hlavní charakteristikou je velmi malý kontrast
a velmi výrazné (mnohdy až přehnaně) serify. Reklamní, příliš zdobné
egyptienky zde nebudu brát v potaz. Zabývat se budu spíše takzvanými
____
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egyptienkami slabými, které našly své uplatnění jako textová novinová
a později i knižní písma [Muzika, str. 332]. Tohoto postavení se jim dostalo
díky nízkému kontrastu a tím pádem poměrně vysoké odolnosti proti
nekvalitnímu tisku typickému pro tehdejší noviny.

obr. 14 Clarendon v digitalizované verzi Clarendon LT Std. Písmo je i v základním řezu velmi tučné. Pozdější
textové / novinové varianty jsou více odlehčené

graf 7 Charakteristiky
egyptienek

V pozdějších variacích tohoto písma se vytrácí i velmi nízký kon
trast a objevuje se i monolineární forma jen s minimální diferenciací
tahů v rámci optických kompenzací. V ostatních dvou vlastnostech
se od předchozí kategorie prakticky neliší. Písmo, zdá se, vzniklo
jako reakce na chyby statické antikvy a pokus o jejich nápravu sníže
ním kontrastu. Došlo tak ke zlepšení čitelnosti nepříliš podařeného
předchůdce. Geometrizace a silná rytmizace – mírně potlačená níz
kým kontrastem – zůstala. Na druhé straně vzrostla uniformita písma.
Doslovné opakování prvků bylo samozřejmě problémem už v přísně
konstruovaných statických antikvách, zde je však ještě posíleno níz
kým kontrastem.
Proporce bývají poněkud širší, ale v zásadě zůstávají uniformní.
Charakteristická je velká střední výška, která umožňuje využít co nej
větší množství tiskové plochy – to je jeden z klíčových požadavků na
novinové písmo. Potlačením kontrastu se omezuje vertikalita písma
a rytmus se stává poněkud méně strojovým a tedy o něco plynulejším
a příjemnějším pro čtení.
Grotesky

graf 8 Charakteristiky
grotesků
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Grotesky mají s egyptienkami prakticky totožný původ. Obě písma
vznikla pro účely reklamy. František Muzika dokonce píše: „Nejstarší
grotesky byly ve skutečnosti egyptienkami s odstraněnými serify, což
[…] byl pravděpodobně postup jejich vzniku.“ [Muzika, str. 377] Jako takové
sdílejí s egyptienkami podobné charakteristiky a podobný postup je
jich užití. Nejprve se jako titulková písma dostávají do novin a časo
pisů a následně se začínají objevovat i v delších textech. Renesanci
si zažívají v druhé polovině 20. století díky výrazné popularitě písma
Helvetica. V této době se také častěji objevují v knihách.
Kresebně působí jako další snaha o očištění tvaru litery. Po nepří
liš podařeném pokusu se statickými antikvami a relativním úspěchu

Historický vývoj knižního písma
s egyptienkami bylo odstranění serifů dalším logickým krokem. To
umožnilo menší proklad písma a opět o něco větší ekonomičnost „nahuš
těním informace“. Vedlejším efektem však trpí čitelnost. Natěsnanost
znaků ještě umocňuje jednoduchá kresba a některé kombinace pís
men v malých velikostech mohou být zaměnitelné (například rn a m).
Střední výška bývá v této skupině proměnlivá, ale spíše vyšší.

obr. 15 Akzidenz Grotesk v digitalizované verzi od Adobe

Písmu chybí něco z dynamiky, působí příliš stroze. Zcela potlačený
kontrast nechává vyniknout kostře znaku, to ovšem čitelnosti v ničem
nepomáhá. Rytmus je spíše statický, opakujících se prvků není mnoho.
Zaniká v uniformitě posílené absencí serifů. Proporčně se písmo vrací
k renesančním principům, a to možná i kvůli snaze o ještě výraznější
geometrizaci. Verzálky i minusky jsou částečně šířkově diferenco
vané, nikoliv však v takové míře jako v případě raně renesančních pí
sem. I přes tento pozitivní krok však písmo z hlediska čitelnosti není
ideální.
Humanistická písma bezserifová
Jak vyplývá již z názvu, mají tato písma výrazný humanistický charak
ter. Zřejmě vznikají důsledkem obrody renesančních typů na přelomu
19. a 20. století. Nejjednodušeji je lze charakterizovat jako modifiko
vané antikvy s odstraněnými serify. Návaznost na klasické grotesky je

obr. 16 Gill Sans v digitalizované verzi Gill Sans Std
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graf 9 Charakteristiky
humanistických
bezserifových písem

tedy zřejmá. Snaha o podobný postup s klasickými antikvami byla ve
své době jistě velice atraktivní. Vzniká tak jedna z nejuniverzálnějších
písmových kategorií. Humanistická písma bezserifová vynikají jako
písma textová i titulková. Čitelností konkurují své serifové předloze.
Kontrast je velmi nízký, nikoliv však monolineární. Proporce jsou
diferencované podobně jako u grotesků – tedy nepříliš výrazně – ale
stále jsou rozlišené. Rytmus je spíše dynamický až neutrální. Písmo
celkově působí v sazbě plynuleji a příjemněji než klasické grotesky.
Kvalitami je se svými přímými příbuznými srovnatelné. Poněkud nižší
kontrast dovoluje použití v menších velikostech a čistější tvary bez
zdobných detailů a serifů zmenšitelnosti ještě pomáhají. Střední výška
je obdobná jako u grotesků – opět projev příbuzenského vztahu – ale
vyšší než u serifových předloh.
Geometrická bezserifová písma

graf 10 Charakteristiky
geometrických
bezserifových písem

Písma této kategorie kladou silný důraz na ořezání znaku až na jeho
základní kostru v pokusu o nalezení jakési podstaty, či funkcionalis
tické vize čitelnosti. Ta je konstruována přísně geometricky za pomoci
pravítka a kružítka. Písmo je jakoby v konfliktu samo se sebou. Silně
dynamizované proporce ostře kontrastují s velmi statickým rytmem,
který opakuje téměř výhradně jen dva tvary: kruh a linku – v textu vy
niká zvláště střídání kruhu a vertikály. I přes veškerou snahu čitelnost
trpí. Znaky jsou si vzájemně velmi podobné. Nepomáhá ani typická
malá střední výška, která je odvozená z konstrukce. u známějších
zástupců kategorie jsou patrné určité ústupky, geometrizace nebývá
zcela striktní, aby písmo nepůsobilo deformovaným dojmem.

obr. 17 Futura v digitalizované verzi Futura Std

O kontrastu zde prakticky nelze mluvit, písma jsou přísně monoli
neární, někdy dokonce chybí i optické kompenzace. Proporce působí
až příliš dynamicky. Jsou výrazně diferencované, i když se v zásadě
opakují jen dvě šířky znaků ve verzálkách i v minuskách. Rozdíl mezi
nimi je ale obrovský. Určité kombinace znaků působí nevyváženě,
široké písmeno mezi úzkými nebo naopak úzké písmeno mezi širo
kými rozdělují slovo a narušují rytmus. Ten je přesto spíše statický
a velmi nepříjemný, nikoliv však strojový. Bez přílišné nadsázky lze
____
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tuto kategorii považovat za slepou cestu ve vývoji písma ve vztahu
k jeho čitelnosti.
Snahou o geometrizaci veškeré další pokusy o vytvoření nového prin
cipu pro knižní písma končí. Zdá se, že všechny možné cesty byly pro
zkoumány, některé vyhodnoceny jako slepé a opuštěny. Forma kniž
ního písma se ustálila na typech odvozených z renesanční a častěji
z principiálně umírněnější přechodové antikvy. Spousta kategorií na
šla své uplatnění v jiných odvětvích grafického designu.
Nejlépe čitelná jsou písma s vyrovnanými vlastnostmi blízkými ne
utrálním hodnotám. Jinými slovy tedy písma, která k sobě žádnými
způsobem nestrhávají pozornost, zachovávají písmový obraz i v ma
lých velikostech a nejsou náchylná na chyby tisku. Nejdůležitější vlast
ností písma je vyváženost ve všech příslušných významech.
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Návrh písma
“Type well used is invisible as type, just as the perfect talking voice is the
unnoticed vehicle for the transmission of words, ideas.”
– Beatrice Warde

L

egita – odvozeno od slova legibility – je písmo vzniklé na
základě poznatků o čitelnosti nashromážděných při pří
pravě této práce. Návrh písma zabral prostor téměř celého
roku střídavé činnosti. Za tuto dobu Legita prošla několika
generacemi oprav a změn v návrhu, které mezi prvotními
skicami, průběžnými digitalizovanými verzemi a finální verzí vytváří
propastný rozdíl. Ve své původní podobě bylo písmo hrubé, neopraco
vané a mělo velmi naivní kresbu, kterou knižní písmo nebylo schopné
unést. Postupem času muselo mnoho experimentálních kresebných
charakteristik ustoupit klasičtějším formám (obr. 18). Některé prvky
byly příliš výrazné, zbytečně poutaly pozornost a narušovaly tok textu.
Knižní písmo přitom má být téměř neviditelné a plynulé v sazbě.

obr. 18 Evoluce několika znaků se zvýrazněním největších změn, patrná je úprava kontur
i snížení kontrastu
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Takto například v průběhu vývoje vymizela místa zlomu v bodech,
kde konturu protínala osa stínu. Tento prvek narušoval formu znaků
a čitelnosti spíše škodil. Ostře lomené křivky zůstaly zachovány pouze
u některých písmen na vnitřní straně kontury. Jedinou výjimkou je
snad písmeno f, které si i přes mnohé modifikace od původních skic
udrželo poněkud expresivnější charakter, stále však věrný základní
kostře znaku (obr. 19). V textové velikosti se ostré zlomy na vnitřní
straně ztrácí a vynikají pouze v titulcích a nadpisech, kde mohou pů
sobit jako obohacující prvek písma. Nenarušují ale siluetu znaků.
Základní vlastnosti
Základní vlastnosti Legity vyplývají z jejího zaměření na čitelnost
v textových velikostech. Cílem návrhu bylo vytvořit písmo kombinu
jící pozitivní vlastnosti historických předloh, které jsou obecně přijí
mané jako velmi dobře čitelné. Výsledek je hybridem humanistických
forem a moderních principů.
Vymezení použití písma jasně definovalo jeho vlastnosti. Míra kon
trastu byla odvozena od raných tiskových písem. Je tedy spíše nižší, aby
se v malých velikostech znaky nerozpadaly na jednotlivé konstrukční
prvky, ale aby zároveň nepůsobilo těžkopádně a v sazbě příliš tmavě.
V průběhu vývoje kontrast z těchto důvodů prošel několika úpravami.
V úplně prvních návrzích byl příliš nízký, v některých případech až
téměř monolineární, což ve standardních velikostech nebylo příjemné,
na druhou stranu ale více než vhodné pro marginální a podčarové
poznámky.* Ve finální verzi se poměr silných a slabých tahů ustálil
zhruba na hodnotě 1:2.
Přístup k dynamice kontrastu je spíše moderní. Legita má kontrast
konstruovaný, není tedy podřízený sklonu psacího nástroje. Osa stínu
se napříč abecedou mírně vychyluje po vzoru barokních písem, to
písmu propůjčuje jistou dynamiku. Zároveň však nejsou tyto odchylky
natolik výrazné, aby působily rušivě.
Proporce jsou mírně diferencované, více u verzálek než u minusek.
Minusky mají modernější kresbu a jejich šířky jsou rozlišené přirozeně
tak, jak to vyplývá z jejich základního tvaru a vzájemného přebíraní
stavebních prvků. Velké odchylky by zde příliš narušovaly rytmus, což
v textovém písmu není žádoucí. Verzálky mají naproti tomu klasičtější
proporce bližší renesančním písmům.† Jejich konstrukce je oproti pů
vodní čtvercové poněkud zúžená. To aby nevystupovaly ze sazby a ne
narušovaly tak šedou plochu stránky.
Rytmem se Legita blíží renesančním a přechodovým antikvám, které
posloužily jako její základní předloha. Vychází z mírně nakloněné osy
a diferencovaných proporcí a měl by působit plynule, pravidelně, ale
ne strojově. Jednotlivé konstrukční prvky jsou přebírány spíše inter
pretačně s optickými kompenzacemi v místech, kde by mohlo dochá
zet k nějakým konfliktům (například napojení oblého tahu na dřík).
Extrémním odchylkám a unikátním řešením jsem se snažil při tvorbě
vyhnout, neměly by pozitivní vliv na jednotnost a přirozenou rytmič
nost písma. Tok textu je tak nerušený a plynulý.

obr. 19 Minuska f
s naznačeným bodem
zlomu.

* Tato varianta je
vhodným kandidátem pro
řez Caption v případě
dalšího rozvoje písma.

† Některé znaky
přebírají z renesančních
předloh i svou formu.
Například verzálka T se
šikmými a plnými serify
na zakončení příčného
tahu, minuska e se šikmou
příčkou vybíhající i kousek
vpravo v jakémsi „zobáčku“
a verzálka A s výběhem ve
svém vrcholku. Ve všech
případech jde o odkazy
ke kaligrafickému původu
latinkového tiskového
písma.
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Střední výška

obr. 20 Srovnání délky
dotahů Preissigovy antikvy
v interpretaci Františka
Štorma (nahoře) a Legity
(dole)

Oproti zvyklostem přisuzujícím knižnímu písmu malou střední výšku
jsem se vydal opačnou cestou a pro písmo používám střední výšku
relativně hodně vysokou. Vyšší střední výška při stejné velikosti písma
poskytuje obrazu znaků daleko větší prostor a tím i usnadňuje jejich
rozlišitelnost. Nevýhodou řešení je nutnost o něco většího meziřádko
vého prokladu. Při stejné optické velikosti má však Legita menší bodo
vou velikost než klasická knižní písma a množství informace na stej
ném prostoru je téměř ekvivalentní, v některých případech dokonce
o jednotky procent vyšší.
Délka dotahů není symetrická, horní dotažnice je umístěna o něco
výš. Inspirace pro tento prvek pochází ze známé Preissigovy antikvy
(obr. 20), kde jsou horní dotažnice oproti dolním až extrémně výrazné.
Preissigova antikva obecně není považována za příliš dobře čitelné
písmo, tento prvek však v kontextu dostupných vědomostí o procesu
čtení dává poměrně velký smysl. Výraznější horní dotažnice přitáhnou
více pozornosti k horní polovině liter, která je pro čtení mnohoná
sobně důležitější než dolní část. Při zakrytí dolní poloviny je rychlost
narušena jen minimálně. Dolní dotahy jsou navíc v latinkové abecedě
velmi řídké, pro rozlišení znaků nepříliš důležité. Jejich významnější
funkcí je vymezení prostoru pro meziřádkový proklad a diakritiku
umísťovanou pod hlavní účaří.
Serify

obr. 21 Detail serifu
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Podle výzkumu Erika van Bloklanda nejsou kresebné detaily v tex
tových velikostech viditelné, oko je velice pravděpodobně nedokáže
přesně rozlišit. [Blokland] Přesto skládáním informace z několika zdrojů
může docházet k jakémusi podvědomému vnímání a některé dosta
tečně výrazné prvky mohou být a nejspíše i budou zaregistrovány. Vliv
na rychlost čtení a rozlišitelnost znaků je spíše teoretický a v důsled
cích minimální až zanedbatelný. I tak je tvar serifů důležitý.
Serify v Legitě mají navozovat dojem směru, vést čtenáře zleva do
prava po řádku. Tvar mají asymetrický, levou polovinu o něco kratší
a silnější než pravou (obr. 21). Vytváří tak pocit, že se směrem doprava
zužují a vzniká tvar podobný šipce. Jako odkaz na původ serifů levá
polovina plynule vychází z hlavního tahu, zatímco druhá vybíhá ostře
doprava. Tím se dojem směru ještě posiluje.
Výrazněji jsem v Legitě se serify pracoval u znaků, kde dochází k je
jich opakování – jmenovitě jsou to znaky h, m a n. Při střídavém za
krývání horní a dolní poloviny znaků, jsem si všiml výrazné monotón
nosti na základním účaří. Zvláště patrný je tento jev na slově minimum,
kde se dolní polovina redukuje na sled vzájemně nerozlišitelných
prvků, které identifikaci písmen v žádném případě nepomáhají. Proto
u těchto znaků serify neopakuji a nahrazuji je jen půlserifovým zakon
čením tahů. Absence vnitřní části serifů je kompenzována mírným (jen
v rámci jednotek bodů) vyhnutím dříků směrem dovnitř tak, aby vyme
zily příliš otevřený prostor. Výsledek rozbíjí monotónnost, a ačkoliv
dolní polovina liter není pro čtení příliš důležitá, může poskytovat více
informací pro snazší rozlišitelnost znaků (obr. 22).

Návrh písma

obr. 22 Srovnání vzhledu slova minimum v písmech Legita (vlevo) a Minion Pro (vpravo)

Díky serifům je také možný poněkud větší meziznakový proklad,
aniž by se slova v textu rozpadala na jednotlivá písmena. Serify vypl
ňují volný prostor a spojují slova v jeden celek. V menších velikostech,
při použití v knize, se znaky opticky neslévají, nedochází k nežádou
cím záměnám a rozlišitelnost znaků je tak opět o něco lepší.

obr. 23 Základní znaková sada Legity

Legita se snaží držet principů čitelnosti popsaných v předchozích kapi
tolách. Základní snahou je snadná rozlišitelnost znaků, jednoduchost
kresby a minimalizace rušivých prvků. Zároveň však Legita obsahuje
množství detailů, které písmo obohacují, aby nepůsobilo příliš stroze.
Tím si otevírá cestu nejen k použití v delších textech, ale i v titulcích
a nadpisech. Důraz na plynulost textu a umírněnost v dynamice je sa
mozřejmostí. Výsledek je čisté, snadno čitelné a víceméně univerzální
písmo.
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Rasterizace fontů

Z
* ppem (points per em)
– počet zobrazovacích
bodů, na které se zobrazí
výška kuželky. Jednotka
blízká dříve zmíněné
jednotce upm, používá
se ale specificky při
zobrazování / tisku písma.
Vymezuje pouze vertikální
směr, v horizontálním
vzhledem k subpixelovému
antialisingu (o tom
později) případně zjemnění
horizontálního pohybu
tiskové hlavy ztrácí
smysl.

____
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obrazování písma na zařízeních s nízkým rozlišením
představuje poměrně zásadní problém. Kresba písma je
založená na velmi jemných, přesných křivkách, drobných
detailech a vzájemných vztazích, které mají silný vliv na
soudržnost celku. V malých rozlišeních prostor pro po
dobné prvky mizí a je nutné počítat s určitými ústupky z charakteru
písma, aby byla zachována čitelnost. Tyto ústupky je možné zohlednit
již při samotném návrhu písma, častěji však ale písmo vzniká s cílem
vypadat co nejlépe v tisku při minimálním rozlišení 1200 DPI. Takové
rozlišení je v praxi na elektronických zařízeních zatím nedosažitelné
a s velkým rozmachem elektronických knih, CSS3 pravidla @font-face
a rozšířením používání nesystémových písem na webu získává pří
prava fontů pro zobrazení v nízkém rozlišení stále větší relevanci.
Samotná problematika rasterizace fontů spočívá v konfliktu ma
tematicky přesných a jemných křivek, které definují tvary písmen,
s velmi hrubou mřížkou zobrazovacího zařízení. Při intuitivní imple
mentaci, kdy jsou začerněny právě ty body, jejichž střed je uvnitř vy
barvovaného tvaru, může docházet k situacím, kdy jsou i dva jinak
zcela shodné tahy zobrazeny s rozdílnou silou. Podobné problémy
vytváří na mřížce i optické kompenzace na účaří, které mohou být
špatně zaokrouhleny a tím způsobují nejednotnou výšku znaků. Při
dostatečně velkém rozlišení se tyto rozdíly stávají zanedbatelnými. Ve
velikostech nejméně do 48 ppem* však přidání jedné řady pixelů může
znamenat až 200% nárůst v síle tahu. Taková prudká změna narušuje
rytmus písma, přitahuje zbytečnou pozornost a velmi negativně ovliv
ňuje čitelnost. Stejný problém postihuje i kontrast.
K popsaným problémům lze přistupovat několika možnými způ
soby a samotné řešení může být implementováno na různých úrov
ních. Za rasterizaci může zodpovídat jen a pouze rasterizér, jak tomu
je typicky u technologie Quartz na zařízeních firmy Apple a nebo ras
terizér ve spolupráci s instrukcemi – hinting – v souboru fontu. Takto
k problematice přistupuje ve svých operačních systémech Microsoft.
Samotný hinting potom ještě existuje dvojího druhu: pro PostScript
a pro TrueType fonty. Technologie se liší v komplexitě a úrovni in
strukcí. Postscriptový hinting je velmi jednoduchý a jedná se skutečně
jen o drobné „rady“ (z anglického hint) pro rasterizér – zde tedy spo
čívá větší část inteligence. Naproti tomu truetypový hinting poskytuje
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rozsáhlou sadu nízkoúrovňových instrukcí, které umožňují abso
lutní kontrolu nad konturou znaku v konkrétních hodnotách ppem.
Inteligence je tedy ukryta přímo ve fontu.*
I přes množství poměrně složitých řešení (nebo možná právě kvůli
nim) není možné garantovat, že se v různých prostředích písmo vy
kreslí stejně. Dokonce nelze ani zaručit stejné chování ve dvou růz
ných situacích na jednom systému a výsledky se liší i napříč aplika
cemi.† Extrémním případem jsou potom systémy na bázi Linuxu, kde
je toto prostředí natolik roztříštěné, že nelze garantovat vůbec nic.
Způsob rasterizace se v různých distribucích liší. V některých je hin
ting ignorován, v některých do určité míry zohledňován a často záleží
až na koncovém uživateli, jak se k této problematice postaví. V zásadě
se ale způsob rasterizace vždy blíží některé z níže popsaných metod.
Přístupy k rasterizaci
V této podkapitole se nachází stručný přehled jednotlivých technologií
a přístupů k rasterizaci. V žádném případě nejde o vyčerpávající popis,
ten by zde zabral příliš mnoho prostoru a nebyl by pro práci příliš
relevantní. u některých popisovaných technologií tento popis ani není
možný, protože jejich nízkoúrovňové procesy nejsou veřejně známé.
Proto zde budu mluvit převážně jen o vlivu na výsledný obraz.

* V praxi je tomu ještě
trochu jinak, o tom
ale mluví samostatná
kapitola – Hinting.

† Například grafické
editory od Adobe používají
k vykreslení fontů rasterizér
nezávislý na prostředí
na bázi greyscalingu.
Zřejmým a pochopitelným
cílem je zde zachování
konzistentního chování
napříč všemi možnými
operačními systémy
a případy použití včetně
zpracování tiskových
podkladů. Pro uživatele
toto chování může být
matoucí.

Grid-fitting (černobílé vykreslování)
Grid-fitting je nejstarší technologie s velmi jednoduchým vykreslová
ním znaků přizpůsobeným omezeným možnostem tehdejších rasteri
zérů, které uměly pixely pouze zapnout a vypnout. Intuitivně ji lze
implementovat na základě detekce, zda daný pixel spadá do vnitřní
části kontury nebo ne. V praxi se však při rozhodování o barvě pi
xelu používá poněkud složitější přístup, který zamezuje některým
desinterpretacím.

obr. 24 Ukázka Grid-fitting rasterizace

Pokud však písmo není přímo navrženo pro tento způsob rasterizace,
je nutné jej při procesu hintingu velmi výrazně deformovat a donutit
křivky, aby přesně zapadly do mřížky (od toho také název Grid-fitting).
Tento postup je velmi náročný – desítky hodin – a vyžaduje v podstatě pře
kreslení celého písma pro každou jednotlivou hodnotu ppem. [Biľak] Písmo
zůstane relativně čitelné, jeho kresebné charakteristiky ale zanikají.
Dnes se již s tímto přístupem prakticky nelze setkat, alespoň ne
v prostředí, kde by použítí vlastního písma přinášelo nějakou výhodu.
Princip využívají laserové tiskárny, jejich rozlišení je ale dostačující
a žádná forma přípravy není nutná. [Ahrens]
____
41

Rasterizace fontů
Greyscaling / Anti-aliasing (vykreslování ve stupních šedi)
Greyscaling je o něco pokročilejší přístup, který už dokáže využít slo
žení pixelů ze tří různých barev a zjemnit tak křivky pomocí stupňů
šedé. Díky tomu dosahuje mnohem lepších výsledků a zachovává rela
tivní věrnost charakteru písma. Méně kostrbatý obraz je pro čtení pří
jemnější, vznikají ale nekonzistence ve vztahu některých tahů. Zvláště
diagonály často působí v malých velikostech až příliš světle.

obr. 25 Ukázka Grey-scaling rasterizace

Náročnost hintovacího procesu je marginálně nižší než u černobí
lého vykreslování. Křivky už není nutné přesně zarovnávat do mřížky,
zvláště u serifových fontů existuje obrovský prostor pro vznik různých
nepřesností, které je nutné ve všech velikostech korigovat. Časová ná
ročnost ladění takového písma je tak téměř stejná jako u předchozí
technologie.
S tímto přístupem je stále ještě možné se setkat v operačním systému
Windows XP a mnoha distribucích Linuxu. V případě Windows XP byla
implementovaná i pokročilejší vykreslovací technologie ClearType, v zá
kladním nastavení však vypnutá. V novějších systémech od Microsoftu
se používá výhradně pro postscriptové fonty, a to ještě jen v některých
případech. [Ahrens]
ClearType (horizontální subpixelový anti-aliasing)

* Lidské oko je citlivější
na změnu intenzity světla
než na jeho barvu. Změna
je téměř nepostřehnutelná,
lidé s citlivějším zrakem
jsou ale barvy na
hraně písmen schopni
zaregistrovat a mohou
mít se čtením z displeje
problémy. Tyto případy jsou
však ojedinělé. [MSDN]

Technologie ClearType svého plného potenciálu dosahuje jen na LCD
displejích, které umožňují mnohem větší kontrolu nad jednotlivými
složkami tvořícími pixel. [Ahrens] Červený, zelený a modrý subpixel leží
v řadě vedle sebe a díky tomu lze využitím nedokonalosti oka* ztrojná
sobit rozlišení v horizontálním směru. Obraz je tak podstatně věrnější
vykreslovanému písmu a není nutné křivky horizontálně zaokrouhlo
vat na celé pixely. Drobnou nevýhodou tohoto přístupu je, že na úrovni
pixelů nemusí být shodné znaky vykresleny ekvivalentně, důraz je ale
kladen na optický dojem a ten bývá obvykle konzistentní. Absence
jakéhokoli zjemnění kresby ve vertikálním směru vytváří na diagoná
lách a oblých křivkách viditelné zuby, které působí rušivě. I tak jde
o velký krok dopředu oproti předchozím technologiím.

obr. 26 Ukázka ClearType rasterizace. Zřetelná je zubatost na diagonálních tazích
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42

Rasterizace fontů
Hintování pro ClearType je podstatně jednodušší a vyžaduje
mnohem menší počet instrukcí. V některých případech jsou určité
instrukce (konkrétně delta instrukce, které mají zejména korekční
charakter) rasterizérem dokonce ignorovány, což z hlediska kom
patibility může vytvářet jisté problémy. Nicméně text i tak zůstává
čitelný a kresebné detaily zůstávají zachovány i ve velmi malých
velikostech.
ClearType se poprvé objevuje už ve Windows XP, zapnutý je ale až
v systému Windows Vista. [Biľak] Aplikuje se výhradně na TrueType fonty,
fonty s postscriptovými křivkami jsou odkázány pouze na grey-scaling.
DirectWrite
Zatím nejpokročilejší technologie vyvinutá Microsoftem odstra
ňuje nedostatky ClearType ve vykreslování diagonál a oblých křivek.
Kombinuje horizontální subpixelový anti-aliasing ClearTypu s klasic
kým anti-aliasingem ve vertikálním směru, čímž dosahuje mnohem
jemnějších a přesnějších výsledků. Podobný postup dokáže navíc apli
kovat i na postscriptové fonty, díky čemuž získávají relevanci při pou
žití na webu. V ostatních parametrech je prakticky shodný a hintovací
proces podobně náročný. Stejně jako ClearType odvádí poměrně dob
rou práci i bez hintingu, jen v některých detailech a ve velmi malých
velikostech vznikají nepřesnosti.

obr. 28 Detail subpixelo
vého anti-aliasingu. Na levé
straně je zřetelně potlačená
zelený a modrý subpixel, na
pravé červený a zelený. To
vysvětluje červený, respek
tive modrý nádech okraje
kontury v odpovídajících
ukázkách.

obr. 27 Ukázka DirectWrite rasterizace. Hrany oblých a diagonálních tahů jsou vykreslené podstatně hladší

První systém, který tento přístup využívá, je Windows 7. Jeho pod
pora v internetových prohlížečích je ovšem zatím spíše sporadická,
chybí totiž WebKit implementace. [Ahrens] Rozšířenější je tedy stále
spíše technologie ClearType.
Quartz
Grafické jádro operačního systému Mac OS tvoří samostatnou ka
pitolu v přístupu k rasterizace fontů. Písmo je nedeformované, sys
tém se snaží jej vykreslit pokud možno co nejvěrněji a nezarovnává
písmo do mřížky horizontálně ani vertikálně. Protože veškeré hinto
vací instrukce spočívají právě v zarovnání do pixelové mřížky, jsou

obr. 29 Ukázka rasterizace Quartz. Subpixelový anti-aliasing není tolik agresivní, barevný nádech méně výrazný a písmo
viditelně není zarovnané do mřížky. Na horním okraji liter v některých případech vznikají pruhy šedých pixelů
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* Subpixelový antialiasing v mobilním
operačním systému iOS
není implementován. Je to
pravděpodobně z důvodů
otáčení displeje, kde by
subpixelový anti-aliasing
dával větší smysl jen
v jednom směru. Také by
docházelo ke zvýšení zátěže
CPU při přepočítávání
obrazu. [Ahrens] Na
platformě Android je
situace velmi obdobná.
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systémem ignorovány a písmo je vykresleno bez něj. Výsledek působí
velmi dobře, zachovává kresebné charakteristiky písma, to ovšem na
úkor jasného ohraničení znaků. Zvláště ve vertikálním směru mohou
být kontury rozmazané, protože nezapadly přímo do mřížky, v malých
velikostech nemusí být písmo dobře čitelné. V horizontálním směru
používá subpixelový anti-aliasing*. Písmo pro tento systém tedy není
nutné a ani možné nijak připravovat. [Ahrens]

Hinting
„If hinting sounds like a rather tedious, time-consuming activity, it is, (even for
type designers, who are accustomed to tedious, time-consuming activities).“
– Peter Biľak

K

e správnému a kvalitnímu vykreslení fontů je ve většině
systémů zapotřebí dodat rasterizéru „návod“. Tento „ná
vod“ poskytuje dodatečné informace o konturách znaku
tak, aby rasterizér dokázal lépe rozhodnout, které body
má zapnout. Hinting může mít dvojí podobu v závislosti
na použitém formátu. Pro fonty definované pomocí postscriptových
křivek jde o jednoduchou specifikaci základních charakteristik písma,
jako jsou hlavní a vedlejší tahy a umístění účaří. V případě formátu
TrueType označuje pojem hinting sadu velmi komplexních nízkoúro
vňových instrukcí, které poskytují absolutní kontrolu nad každou jed
notlivou křivkou v libovolné velikosti ppem. V této kapitole se zamě
řím na popis obou případů a na postup přípravy fontu.

obr. 30 Základní problém rasterizace, vlevo nehintovaný znak, vpravo znak s hintingem,
původní kontura je naznačena plnou čarou, upravená čárkovaně [Fontlab, str. 656]

PostScript hinting
Sada instrukcí pro PostScript je v zásadě velmi jednoduchá. Celý pro
ces probíhá na dvou úrovních. Nejprve na úrovni fontu, nastavením
základních metrik a drobných pokročilých možností pro chování
v některých speciálních případech. V druhé části potom na úrovni
____
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samotných znaků, kde jsou deklarována (označena) umístění základ
ních charakteristických tahů a jejich šířky. Tím je rasterizéru dodán
dostatek informací pro usazení křivek do pixelové mřížky a relativní
zachování konzistence písma.
Proces je i díky své jednoduchosti časově poměrně nenáročný, celý
font lze připravit během několika hodin. Obstojných výsledků s urči
tým výhradami dosahuje i automatický hinting. Nedostatečná robust
nost systému ale nedosahuje v případě černobílé rasterizace a greysca
lingu optimálních výsledků.
Nastavení základních metrik

* Hrubý překlad by zněl
asi „zarovnávací oblasti“.
V následujícím textu
zůstanu raději u anglického
označení kvůli nepřesnosti
překladu a v podstatě
neexistující lokalizaci
relevantních programů.

Definice základních metrik je nejdůležitějším bodem v hintingu po
stscriptových fontů. A už jen dobrým nastavením těchto metrik lze
dosáhnout velmi dobrého vykreslování. Slouží k rozlišení šířek jed
notlivých tahů a vyrovnání znaků na účaří. V podstatě jde o nastavení
globálních proměnných, které mají být pro celé písmo stejné.
V případě vertikálních metrik dovoluje PostScript hinting nastavení
takzvaných alignment zones*. Tímto pojmem se označují oblasti, ve
kterých se má sjednotit výška jednotlivých znaků. Některá písmena
s oblým nebo ostrým tahem na účaří, typicky například A nebo O,
je nutné opticky kompenzovat, aby jejich výška vypadala stejně jako
u ostatních písmen. V malých rozlišeních však tyto kompenzace mo
hou vytvářet znatelný rozdíl ve výšce znaků a vytvářet rušivý schod.
Pokud je alginment zóna správně nastavena, přetah potlačí a tím zů
stane výška konzistentní. Druhou funkcí je zaokrouhlení výšky na celé
pixely, čímž se předchází rozmazání kontur. Ve starších verzích jazyka
PostScript bylo množství těchto zón omezeno na 5 horních (nad úča
řím) a 6 dolních (pod účařím). Toto množství by mělo být pro většinu
písem dostačující, proto se jej kvůli zpětné kompatibilitě doporučuje
dodržet i v novějších verzích. [Fontlab, str. 660]

obr. 31 Ukázka optických kompenzací na verzálkách, alignment zóny jsou naznačeny
šedými pruhy

† Jak bylo napsáno
v předchozí kapitole,
technologie DirectWrite
se už ani fonty
s postscriptovými křivkami
nesnaží do mřížky
v horizontálním směru
usadit.
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Pro zachování konzistence v síle jednotlivých tahů je nutné nastavit
standardní šířky tahů (Standard Stem Widths). Rasterizér tyto hod
noty používá pro rozlišení mezi jednotlivými tahy a zachování jejich
stejné šířky napříč celým písmem. V závislosti na typu rasterizéru†
jsou tyto tahy zarovnány s mřížkou na daný počet pixelů. Rozhodovaní
o šířce pak spadá zcela do kompetence rasterizéru, kde je ukryta větší
část inteligence. PostScript hinting umožňuje nastavení až 10 různých
šířek horizontálních a 10 šířek vertikálních tahů. [Fontlab, str. 663] V praxi je
toto číslo až příliš vysoké a využitelné jen u multilinguálních písem.

Hinting
Doporučené je nastavení jedné až dvou šířek pro vertikální i horizon
tální tahy.* [Lemon]
Kromě těchto dvou globálních nastavení existuje ještě několik glo
bálních parametrů pro kontrolu nad některými detaily a nemusí být
dostupné ve všech editorech. Jsou to BlueScale, BlueShift a BlueFuzz.
Ve stručnosti: [Fontlab, str. 667]
»» BlueScale – umožňuje nastavit hraniční hodnotu ppem, nad kterou
již nejsou potlačeny přetahy v alignment zónách.
»» BlueShift – nastavení pro dodatečnou kontrolu nad potlačením
přetahů. Podrobnější popis je k dispozici například v manuálu pro
gramu FontLab.
»» BlueFuzz – jeho změnou lze rozšířit oblast působnosti alignment
zóny v obou směrech. Stejného výsledku lze dosáhnout přímou změ
nou alignment zón.

* Tímto by měla být
pokryta rozdílná šířka
dříků u verzálek a minusek,
případně u přímých
a oblých tahů a šířka
horizontálních tahů. Zde
záleží na typu písma,
například v dynamických
antikvách by šířek mohlo
být i více. V malých
velikostech, kde dochází
při zaokrouhlování ke
vzniku nepřesností, musí
šířka působit v celém
písmu jednotně a ve větších
velikostech, kde se tomuto
řešení dostává smyslu, už je
vykreslování natolik přesné,
že hinting nesehrává
výraznou roli.

Hinting jednotlivých znaků
Samotný proces PostScript hintingu je velice jednoduchý a spočívá
v pouhém označení základních tahů. Jediné nároky si klade na struk
turu křivek, které znak definují. Aby hinting pracoval správně, je dů
ležité, aby kontrolní body na křivkách ležely v extrémech (tj. na okra
jích dané křivky v horizontálním nebo vertikálním směru – obr. 32).
Algoritmus, který rasterizér používá, tak funguje mnohem lépe.†

obr. 33 Ukázka konkrétního řešení několika znaků se zakreslenými hintovacími
instrukcemi. Ve verzálce B jsou navíc vyznačeny počáteční body, směr křivek a hint
replacement instrukce (HR). Jiné rozmístění počátečních bodů by vyžadovalo jiné řešení

† Vzhledem k definici
hintovacích instrukcí je
hintování italik velmi
problematické a omezuje
se na pouhé nastavení
základních metrik
a deklaraci horizontálních
tahů. Jiná příprava fontu
v takovém případě postrádá
význam.

obr. 32 Kontury
znaku o s naznačenými
důležitými kontrolními
body v extrémech a dvěma
dalšími body pro detail
zlomu

Tahy se vyznačují podle orientace pouze pomocí horizontální, pří
padně vertikální souřadnice přímky a vzdálenosti od ní. Horizontální
hint orientovaný zespoda nahoru, vertikální zleva doprava. u někte
rých znaků – například písmeno B nebo číslice 8 – tak může docházet ‡ Křivky v PostSriptu
k překrývání hintů, se kterým si rasterizér bez dodatečných instrukcí mají počáteční bod a směr.
Orientace určuje barvu
nedokáže poradit. Tomuto překrývání zabraňuje takzvaný hint repla objektu, pokud postupuje
cement program („nahrazovací program“, opět raději zůstanu u anglic proti směru hodinových
ručiček, je výplň černá,
kého pojmu), který specifikuje body, ve kterých se mění sada přísluš v opačném případě bílá.
ných hintů. Označením bodu se přepne příznak, který pro další body Návratem do počátečního
v pořadí‡ zajistí, aby byla použita jiná sada hintů. Tímto lze překrý bodu Hint Replacing
Program končí.
vání velmi elegantně vyřešit a zabránit tak chybným interpretacím
rasterizéru.
____
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obr. 34 Vertikální části
kontury spadají do horní
i dolní alignment zóny. Pro
správné zarovnání je nutné
použít ghost hint

* Například editor
FontLab v některých
případech vygeneruje příliš
mnoho šířek tahů, což
může v určitých velikostech
způsobovat nepřesnosti
v konzistenci znaků.

Pro dodatečnou kontrolu nad správným zarovnáním bodů v align
ment zóně slouží takzvané ghost hints. Ty se používají v situacích, kdy
určitá část křivky spadá do dvou různých alignment zón. Typickým
příkladem je bezserifová verzálka I (obr. 34), ale podobné případy mo
hou vzniknout i mezi horní a verzálkovou dotažnicí. Pomocí ghost
hintu je možné specifikovat výšku, na kterou se má znak zarovnat
i u znaků, které nespadají do žádné alignment zóny. Dalším využitím
je korekce výšky u znaků, které z nějakého důvodu alignment zónu
odmítají respektovat. A podobně je lze využít i pro horizontální zarov
nání některých detialů, například serifů. Ghost hint je definován jako
hint se zápornou velikostí (je tedy orientovaný opačně, shora dolů)
stanovenou pro horní nebo pravý okraj na −20 upm a pro dolní nebo
levý na −21 upm. [Lemon]
Obě fáze PostSript hintingu je možné do určité míry automatizovat,
k tomuto účelu jsou v editorech fontů zabudované nástroje a existuje
i několik externích utilit. V průběhu samotného hintování nevyvstá
vají žádné nestandardní problémy, proto zde nemá příliš smysl zabý
vat se jím konkrétně. Ideálním postupem je ruční vyplnění základních
metrik,* automatické vygenerování hintingu a následná kontrola a ko
rekce vzniklých nepřesností. Tímto postupem se celý proces stává ještě
méně časově náročným a v kombinaci s rasterizérem DirectWrite pů
sobí písmo na monitoru velmi dobře. Podpora DirectWrite bohužel
zatím není v internetových prohlížečích příliš rozšířená a PostScript
hinting neposkytuje pro rastarizaci pomocí greyscalingu dostatek ná
strojů, zvláště v malých velikostech se písmo stává nečitelným (porov
nání obou technologií se nachází v závěru kapitoly).
TrueType hinting

† Na místě je spíše „byla“,
ClearType i DirectWrite
přistupují k některým
instrukcím specificky,
případně je úplně ignorují.
Bližší popis přímo u daných
instrukcí. Rasterizér
v důsledku má jistou
inteligenci.

‡ Zdroj: http://
netmarketshare.com/,
listopad 2013
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Sada instrukcí pro hinting TrueType fontů je složitější a vyjadřovacími
schopnostmi mnohem silnější, než je tomu u postscriptového řešení.
Daní za tuto výhodu je absence jakékoliv asistence od rasterizéru.†
TrueType sám o sobě je, podobně jako PostScript, komplexní progra
movací jazyk sloužící však výhradně pro popis písma. Na uživatelské
úrovni poskytuje pro hinting pouze omezenou sadu příkazů, která je
ale i tak více než dostačující. Učící křivka je velmi strmá.
Časová náročnost truetypového hintingu závisí na rasterizéru, pro
který je připravován. I tak se pro standardní font pokrývající středo
evropské jazyky pohybuje v řádu několika desítek hodin, ve vztahu
k postscriptovému řešení jde o rozdíl řádu. V poměru proti technolo
giím ClearType a DirectWrite zabere příprava písma pro Greyscaling
a černobílou rasterizaci minimálně dvojnásobek času. [Biľak] Naštěstí je
dnes počet uživatelů, kteří se setkají s Greyscalingem u truetypového
fontu na ústupu. V době psaní práce měly Windows XP zhruba 30% po
díl‡, nicméně je nutné brát v úvahu, že i v tomto systému je ClearType
přítomný a není nijak složité jej aktivovat. Ostatní systémy, kde by
bylo možné se s Greyscalingem setkat, zaujímají jen marginální podíl.
Proto se v této podkapitole budu zabývat primárně přípravou fontu
pro různé formy subpixelového antialiasingu, pro ostatní způsoby ras
terizace provedu jen drobné optimalizace.

Hinting
Nastavení globálních proměnných
TrueType stejně jako PostScript používá pro zjednodušení hintingu
několik globálních parametrů společných pro celý font. Jedná se opět
o alginment zóny a standardní šířky tahů.*
Alignment zóny se chovají poněkud odlišně než v případě PostScriptu.
Prvním rozdílem je jejich neomezený počet, což může usnadnit práci
u multilinguálních fontů a u fontů s velkým množstvím různých spe
ciálních symbolů (kapitálky, horní a dolní indexy, minuskové číslice
atd.). Tím druhým, zásadnějším rozdílem je možnost specifikovat jejich
pozici konkrétně pro jednotlivé hodnoty ppem a zajistit tak lineárně
vypadající škálování, pokud mezi některými dvěma velikostmi dojde
zaokrouhlením k příliš velkému skoku. Jiným možným způsobem vy
užití je zvětšení střední výšky ve velmi malých velikostech a tedy pod
poření čitelnosti. Vytvoření alignment zón je nejlepší provést konverzí
z postscriptových, se kterými se o něco lépe manipuluje, a pozdější
úpravy provádět už pomocí speciálních nástrojů TrueTypu. [Fontlab, str. 662]
Standardní šířky tahů, v tomto případě kvůli širokým možnostem
využití je snad spíše na místě standardní vzdálenosti, jsou definovány
zcela odlišně, kromě definice reálné šířky v upm zde má uživatel i ab
solutní kontrolu nad hodnotou ppem, při které se šířka tahu zvětší
o jeden pixel. Tyto změny lze v tabulce definovat od šířky 0 px až
po 6 px, nad touto hodnotu už by nemělo docházet k problémům se
zaokrouhlováním. Šířky jsou stejně jako v PostScriptu definovány od
děleně pro vertikální a horizontální tahy, na rozdíl od něj ale nejsou
nijak omezeny co do počtu a je možné jim přiřadit libovolný název,
což usnadňuje orientaci při následné manipulaci a přiřazování ke kon
krétním instrukcím. Rozhodnutí pro kterou hodnotu ppem nasílit tah
o pixel představuje netriviální problém, pro který nelze poskytnout
žádné univerzální rady. Zvláště v případě horizontálních tahů, které
i ClearType zaokrouhluje na celé pixely, neexistuje jednoduché řešení.
Pro některé velikosti ppem dochází k volbě mezi příliš tenkým a pří
liš silným tahem a záleží především na designérovi, kterou cestou se
vydá. [Biľak]
Kromě těchto základních parametrů existují ještě další nastavení:†
Stem snap precision, Stop zones alignment above this ppem a Do not
execute instructions above this ppem. Ve většině případů tyto parame
try ovšem není nutné měnit (někdy to může být užitečné), výčet zde
uvádím jen pro úplnost: [Fontlab, str. 735]
»» Stem snap precision – udává se v šestnáctinách pixelu a definuje
rozdíl mezi reálnou vzdáleností a vzdáleností v pixelech, pro který
dojde k zaokrouhlení.
»» Stop zones alignment above this ppem – jak název napovídá, tímto
nastavením lze ovlivnit, do jaké velikosti ppem budou potlačovány
přetahy.
»» Do not execute instructions above this ppem – funkce opět vyplývá
z názvu, definuje hodnotu ppem, nad kterou nebudou prováděny
žádné instrukce. V základu je nastaveno na 0 a instrukce jsou tedy
prováděny vždy.

* Označení „šířky tahů“
zde není příliš na místě,
těmto parametrům se
dostává mnohem širšího
využití, než pouhá definice
šířek tahů. Konkrétní
příklady uvedu později.

† Názvy zde přebírám
z editoru FontLab,
v jiných editorech budou
obdobné. Pokud je v nich
nastavení těchto parametrů
umožněno.

____
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Visual TrueType instrukce
* Tento výpis není
vyčerpávajícím výčtem
TrueType instrukcí.
Jedná se spíše o jakési
„uživatelské API“ nazývané
Visual TrueType, na
nižší úrovni jsou tyto
jednoduché instrukce
podle konkrétního
nastavení expandovány do
programovacího jazyka
TrueType.

† Cílem je dostat pokud
možno celý pixel dovnitř
nebo mimo objekt. Proto
připínání k okraji pixelu.

Aby byla práce se znaky co nejjednodušší a vliv na kontury co nejzřetel
nější, probíhá veškeré „programování“ hintingu ve vizuálním prostředí.
Tomu jsou uzpůsobeny i instrukce, které je bez vizuální reference
možné psát jen velmi těžko. Práce by se tím zbytečně komplikovala.
Instrukce jsou používány samostatně pro horizontální a vertikální
směr a dělí se do třech kategorií podle základní operace, kterou pro
vádí. Jsou to Align instrukce (zarovnávací), Link instrukce (popisují
vztahy mezi body) a Delta instrukce (korekční instrukce).*
Align instrukce [Fontlab, str. 706-708]
Jak vyplývá z názvu, jde o instrukce, které daný kontrolní bod za
okrouhlí na určitou pozici v mřížce. V základním nastavení zarov
návají k nejbližšímu okraji pixelu v daném směru,† tedy k nejbližší
celé horizontální, respektive vertikální souřadnici. Modifikací na
stavení lze dosáhnout i jiného chování, jmenovitě: zaokrouhlení na
horu / doprava, zaokrouhlení dolu / doleva, připnutí k nejbližšímu
vertikálnímu nebo horizontálnímu středu pixelu a nebo double grid,
tedy zaokrouhlení na mřížku z dvojnásobnou přesností – na celé
pixely nebo na jejich středy.
Speciálními případy align instrukce jsou instrukce AlignTop
a AlignBottom. Ty jsou použitelné pouze ve vertikálním módu a při
použití align instrukce se aktivují automaticky v situacích, které
spadají do vlivu alignment zóny. Toto chování je možné v případě
nutnosti deaktivovat. Pokročilé nastavení zaokrouhlování není pro
tyto instrukce povoleno.

obr. 35 Ilustrace různých typů Align instrukce: 1) základní funkce 2) zaokrouhlení dolu
/ doleva 3) zaokrouhlení nahoru / doprava 4) zaokrouhlení do nejbližšího středu pixelu
5) double grid – zaokrouhlení ke mřížce s dvojnásobnou přesností [Fontlab, str. 707]

Link instrukce [Fontlab, str. 709–721]
Link instrukce v závislosti na jejich typu popisují vztahy mezi dvěma,
případně třemi kontrolními body. Dělí se na tři typy, které jsou si
blízké svým principem, ale odlišné chováním. Pozice zdrojových
bodů instrukcí typu Link musí být v odpovídajícím směru ovlivněny,
ne však nutně zaokrouhleny do mřížky, buď nějakou instrukcí typu
Align, nebo jinou instrukcí typu Link. Instrukce se jinak nebude
chovat korektně. Zároveň platí, že pozice žádného bodu nesmí být
ve stejném směru ovlivněna dvěma různými instrukcemi z katego
rie Link a Align.
SingleLinkH, SingleLinkV (jednoduchá vazba v horizontálním nebo
vertikálním směru) – SingleLink instrukce popisují vztah pozice
koncového bodu vůči bodu zdrojovému a v základním chování se
____
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snaží mezi těmito body zachovat vertikální, respektive horizontální
vzdálenost se zaokrouhlením na celé pixely. Lze jim přiřadit jednu
z definovaných standardních vzdáleností* a instrukce se tak chová
v souladu s danou hodnotou ppem, zaokrouhluje tedy vzdálenost
na počet pixelů definovaný v tabulce. Díky tomu je instrukce uži
tečná pro zachování konzistence horizontálních a vertikálních tahů.
Dalším možným využitím je kontrola nad velikostí serifů, a to i po
mocí standardních vzdáleností.
Pomocí příznaku Round destination lze dosáhnout zaokrouhlení
do mřížky i bez přiřazení standardní vzdálenosti. Takto nastavená
instrukce typu Link zaokrouhluje výhradně nahoru a zaručuje tak
minimálně jednopixelovou vzdálenost mezi dvěma body, což může
být v některých velikostech žádoucí chování. V určitých jiných
případech může být ale nutné tomuto chování předejít, k tomuto
slouží nastavení Align destination position, které pro koncový bod
nabízí stejnou škálu možností jako samostatný příkaz Align. Ten
však na něj kvůli restrikcím jazyka nelze přímo použít.

* Zde odkazuji ke
standardním šířkám tahů,
označení standardní
vzdálenosti má v případě
TrueType hintingu realitě
mnohem blíže. Možnosti
využití totiž nejsou
limitované jen na šířky tahů
ale i na jiné případy. O nich
hovořím v hlavním textu.

DoubleLinkH, DoubleLinkV (dvojná vazba v horizontálním nebo
vertikálním směru) – Obdobná instrukce jako SingleLink, body jsou
ale ve vzájemném vztahu, čili odpadá nutnost jeden z bodů ukot
vit. Instrukce oba body vždy automaticky zarovnává do mřížky, je
jich přesné umístění však nelze předem nijak předpovídat. Pokud je
přiřazena nějaká standardní vzdálenost, snaží se ji instrukce dodr
žet, v opačném případě zaokrouhluje aktuální vzdálenost mezi body.
Žádné další možnosti ovlivnění jejího chování neexistují. Její použití
se omezuje na případy, kde není příliš důležitá přesnost umístění tahů.
Jejich koncové body mohou sloužit jako zdrojové pro jiné instrukce.
InterpolateH, InterpolateV (interpolace) – Interpolate vychází z po
dobného principu jako SingleLink, její chování je ale mírně odlišné.
Vyžaduje dva nějak ukotvené zdrojové body. Pozice cílového bodu
je podle těchto dvou bodů interpolována se zachováním poměrů
vzdáleností od zdrojových bodů ve vertikálním nebo horizontálním
směru. V základním nastavení souřadnici cílového bodu nezaokrou
hluje, jeho konkrétní umístění lze ale specifikovat pomocí nastavení
Align destination point, jako u instrukce SingleLink.
Delta instrukce [Fontlab, str. 722–729]
Delta instrukce jsou korekční instrukce, které slouží k opravě ne
přesností vzniklých při interpolaci bodů. Na rozdíl od ostatních
instrukcí nemají globální působení, jejich efekt se omezuje pouze
pro konkrétní velikost ppem nebo posloupnost velikostí ppem.
Specifikuje se pro ně vzdálenost posunutí ovlivněného bodu v roz
mezí od 1/8 do 1 pixelu, krok je omezen pouze na osminy. Jejich
použití zvyšuje výpočetní náročnost při vykreslování a výslednou ve
likost souboru fontu. Existuje ve dvou variantách, které se liší pouze
v posloupnosti provádění.
MDeltaV, MDeltaH (Middle Delta vertikální nebo horizontální) –
Pokud je instrukce aplikována na bod, jehož pozice je ovlivněna
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nějakou jinou instrukcí, provede se MiddleDelta okamžitě po tomto
výpočtu. Pokud pozice bodu není nijak vázaná, provádí se až těsně
před finální interpolací ničím neovlivněných bodů.
FDeltaV, FDeltaH (Final Delta vertikální nebo horizontální) – Tyto
instrukce se provádějí až po všech ostatních instrukcích a finální
interpolaci celé kontury. Jedná se skutečně až o poslední řešení ně
kterých velmi specifických chyb.

* Specifikace používá
označní non-ClearType
direction, z čehož i vyplývá
důvod ignorování těchto
instrukcí. V horizontálním
(ClearType) směru ztrácí
význam, virtuální rozlišení
je zde vlastně trojnásobné,
čili tyto drobné korekce
nejsou potřebné. Stejně tak
klade ClearType důraz na
zachování horizontálních
metrik a spacingu, před
horizontálním zarovnáním
do mřížky. Align instrukce
jsou tedy v horizontálním
směru tak interpretovány
odlišně.

V rasterizérech ClearType a DirectWrite jsou Delta instrukce více
méně ignorovány. Jedinou výjimkou jsou instrukce ve vertikálním
směru* na bodech, jejichž pozice byla nějakou předchozí instrukcí
modifikována. [Hitchcock]
Posloupnost provádění instrukcí

[Fontlab, str. 689]

Porozumění pořadí vyhodnocování TrueType instrukcí je klíčové pro
zvolení vhodné strategie. Instrukce se provádějí v logické posloupnosti
podle následujících pravidel:
1. První se provádí Align instrukce, které ukotví příslušné body.
2. Následně se provedou DoubleLink instrukce. Jejich interpretace
není na ničem zavislá.
3. Provedou se instrukce SingleLink a Interpolate v logické posloup
nosti. Pokud je to nutné, provedou se i příslušné MiddleDelta
instrukce.
4. Vypočítají se všechny ostatní MiddleDelta instrukce.
5. Provede se finální interpolace, pozice všech neovlivněných bodů jsou
modifikovány příslušně k ostatním bodům podle kresby kontury.
6. FinalDelta instrukce upraví pozice interpolovaných bodů, ostatní
body zůstanou neovlivněny.

obr. 36 Vlevo původní kontura znaku, uprostřed instrukcemi modifikovaná kontura pro
danou hodnotu ppem, vpravo finální interpolovaná kontura znaku

Hinting jednotlivých znaků a řešení konkrétních situací
Vzhledem k množství a komplexitě instrukcí je hinting TrueType
fontů podstatně náročnější. A to nejen v časovém měřítku, ale i ve
vhodné volbě strategie. Učící křivka, jak jsem psal dříve, je velmi strmá
a intuitivní řešení nevytváří optimální výsledky. V této podkapitole
se soustředím na řešení některých standardních situací, se kterými
jsem se při přípravě Legity setkal a popíšu několik speciálních případů,
____
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které vyžadovaly poněkud odlišný přístup. Protože se dnes na relevant
ních zařízeních již nedá téměř setkat s černobílou rasterizací, není
pro ni písmo optimalizováno. Drobné optimalizace jsou provedeny jen
pro Greyscaling tak, aby písmo bylo v rozumných velikostech* čitelné.
Ve většině případů jsem se snažil vyhnout použití Delta instrukcí.
Řešení dříku a serifů (obr. 37)
Celá kompozice dříku a serifů v horizontálním směru je u všech
příslušných znaků odvozena od jediného bodu na levé kontuře
dříku. Z této pozice je s využitím standardních vzdáleností instrukcí
SingleLink specifikována jeho šířka a od ní potom odvozeny hori
zontální velikosti serifů. A to opět pomocí standardních vzdáleností
definovaných zvlášť pro levou a pravou stranu serifu. Tím je od ur
čité velikosti zachován asymetrický tvar serifu, delší na pravé straně,
a zajištěna konzistence kresby ve všech znacích, kde tato situace
existuje. Modifikace téhož postupu je použita i u písmen s diagonál
ním tahy.
Ve vertikálním směru jsou vnější okraje serifů připnuty k od
povídajícím alignment zónám a opět pomocí instrukcí SingleLink
a standardních vzdáleností specifikována jejich výška. V pravé části
serifů vychází instrukce od účaří do obou bodů na vnitřním okraji.
Serif tak v této části má na obrazovce striktně obdélníkový charak
ter. To je v mírném rozporu s návrhem, nicméně serif tak zachovává
dojem, že se směrem doprava zužuje a je tak návrhu stále relativně

obr. 37 Schéma řešení situace hlavy a serifu ve vertikálním (vlevo) a horizontálním
(vpravo) směru

věrný. Bez tohoto řešení by serif působil příliš symetricky.
Obdobná situace nastává u hlavy (horního serifu) písmen. Její
diagonální seříznutí je potlačeno až do hodnoty 29 ppem. Potom
je rozlišení již dostatečné, aby například u znaků m, n a i diagonála
nepůsobila nepatřičně a nevytvářela tmavý bod na nevhodném až
nelogickém místě. A stejné řešení aplikuji i na spodní půlserif u pís
men h, k, m, n, K, R.

* Greyscaling se aktivuje
až od velikosti 18 ppem, do
té doby se používá černobílá
rasterizace. Zhruba od
12 ppem je písmo dostatečně
velké k pohodlnému čtení
a optimalizace tedy mají
význam. Při takovém
rozlišení ale existuje bez
aplikace anti-aliasingu jen
omezené množství fontů
a použití vlastního písma
tedy ztrácí smysl.

obr. 38 Vysvětlivky
k symbolům používaným
ve schématech: 1) AlignTop
a AlignBottom 2) Align
instrukce ve vertikálním
a horizontálním směru
3) nezaokrouhlená
SingleLink, často
použitá s příznakem
Round destination,
v diagramech neznačeným
4) zaokrouhlená SingleLink
instrukce, může být
asociována s nějakou
standardní vzdáleností,
ta v diagramech nebývá
uvedena 5) DoubleLink
instrukce 6) instrukce
Interpolate;
Delta instrukce nejsou
vzhledem k jejich lokálnímu
vlivu zakresleny
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Oblé tahy a jejich napojení na dřík (obr. 39)
Oblé tahy jsou deklarovány velice jednoduše. Ve vertikálním i hori
zontálním směru jsou vnější extrémy zarovnány na výšku a od nich
vede vždy jedna instrukce SingleLink směrem k vnitřnímu extrému
s přidruženou správnou standardní vzdáleností. Toto řešení je plně
slučitelné s plynulým napojením na vertikální tah (například na
pojení oblouku na pravý svislý tah u písmene h). Problémovým se
naproti tomu jeví napojení, kde oblouk jakoby vybíhá ze svislého
tahu. V těchto místech má rasterizér tendenci oblouk se dříkem
slévat, proto bylo nutné přidat další vertikální SingleLink instrukci
s pixelovou vzdáleností nastavenou na velmi malou hodnotu. Toto
řešení působí v Greyscalingu i ClearType ekvivalentně dobře. V ně
kterých situacích (například spodní napojení p, horní napojení d) je
silnější napojení vhodnější a nechávám zde tedy vyhodnocení síly
tahu zcela v kompetenci rasterizéru.

obr. 39 Schéma řešení napojení bříška písmene p na dřík ve vertikálním směru,
v horizontálním nejsou nutné žádné speciální instrukce

Speciální případy
Protože řešení některých liter vyžaduje velmi specifický přístup
a poměrně komplikovanou strukturu instrukcí, která by si vyžádala
velmi složitý a těžko srozumitelný popis, omezím se zde jen na prin
cip a základní myšlenky aplikované při přípravě konkrétního znaku
doplněné obrazovou dokumentací.

obr. 40 Schéma řešení minusky a. Pro přehlednost jsou vynechána značení standardních
vzdáleností, ty jsou dostupné ve zdrojovém souboru v elektronické příloze
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Písmeno a vyžaduje ve všech velikostech snadno rozlišitelné a vidi
telné oko a odpovídající zarovnání oblouku bříška s náběhem hor
ního oblouku. Toho je dosaženo posloupností instrukcí, která v ma
lých velikostech zajistí, že náběh a bříško vytváří jednu linii. Od
dostatečného rozlišení pak tento vztah zeslábne, nicméně obě levé
extrémní pozice jsou na sobě stále závislé. Pozice příčky je zajištěna
příkazem Interpolate, která zajišťuje i správnou velikost oka. Půlserif
v levém náběhu je ve velmi malých velikostech (do 12 ppem) potlačen,
aby písmeno zůstalo nahoře otevřené. Toho je docíleno jednou verti
kální Middle Delta instrukcí s rozsahem od 9 do 12 ppem.

obr. 41 Schéma řešení minusky g

V případě minusky g je problém obdobný. Je zde nejdůležitější zajis
tit, aby obě oka byla patrná, smyčky nesplývaly do jedné a dolní část
horního oka byla dostatečně silná. Toho je docíleno opět pomocí pří
kazu Interpolate a tentokrát i Align ve vertikálním směru. Zarovnání
levého okraje je docíleno posloupností Instrukcí SingleLink, která
jasně definuje vztahy mezi pozicemi okrajových bodů.

obr. 42 Schéma řešení minusky e
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V minusce e jsem instrukce použil tak, aby v malých velikostech
byla potlačena diagonalita příčky. Bez jakéhokoliv vertikálního
vyhlazování v ClearType působila velmi kostrbatě a rušivě. Řešení
s horizontální příčkou působilo přirozeněji. Nastavení instrukcí po
voluje zobrazení diagonální příčky až od 24 ppem, kde pro ni vzniká
dostatečný prostor.

obr. 43 Schéma řešení minusky s

Litera s představuje i přes svou relativní jednoduchost poměrně
komplexní útvar, ve kterém záleží na vyvážení všech prvků. Je
nutné zachovat vzájemný vztah obou vnitřních prostorů, sílu hřbetu
a adekvátní zarovnání pravého a levého okraje. Hřbet lze poměrně
úspěšně vyřešit pouhými horizontálními instrukcemi v extrémech
křivky. Potlačení serifů v malých velikostech je zajištěno několika
Single link instrukcemi a Delta instrukcí.

obr. 44 Schéma řešení minusky v

Poslední skupinou znaků, které vyžadují nestandardní přístup, jsou
znaky s diagonálním tahem. Jako zástupný příklad je zde uvedena
minuska v. Serify jsou pouhou adaptací přístupu popsaného dříve,
konzistence diagonálních tahů je zajištěna několika Single link
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instrukcemi a instrukcí Interpolate v napojení hlavní a vedlejší
diagonály.
Řešení ostatních znaků jsou variace na některé z uvedených pří
kladů nebo jejich řešení není natolik zajímavé, aby bylo nutné jej
zde uvádět. Kompletní řešení všech znaků jsou dostupné ve zdrojo
vém souboru v příloze.
Meziznakové mezery
Zarovnání meziznakových mezer na celou mřížku jsem po dlouhém
testování do hintingu zahrnul jen pro některé mimořádné případy.
Při velmi malých velikostech toto zarovnání vytvářelo mezi znaky
příliš velké mezery, které splývaly s mezislovní mezerou, a text
se tak stával nečitelným a ve větším rozlišení už nehrálo žádnou
roli. Vykreslování ClearType dokáže díky trojnásobnému horizon
tálnímu rozlišení zobrazit meziznakové mezery i ve velmi malých
velikostech a celá snaha tak ztrácela smysl. V případě nutnosti je
ale možné zajistit minimálně jednopixelovou meziznakovou me
zeru pomocí instrukce Single Link se zaokrouhlením bez odkazu
na standardní vzdálenosti.
Srovnání zobrazení TrueType a PostScript hintingu
V této kapitole se zaměřím na srovnání rasterizace PostScript
a TrueType verze Legity v různých situacích, se kterými se lze setkat
na běžně dostupných platformách, které zohledňují hinting. Protože
jsem se nezaměřoval na hinting TrueType fontů pro Greyscaling, vyne
chávám tuto kombinaci ze srovnání. V praxi se dnes s Greyscalingem
se zohledněním hintingu dá setkat pouze v systému Windows XP,
který pomalu přichází o podíl na trhu a v horizontu několika málo
let již pravděpodobně nebude relevantní. Tím mi zůstává ke srovnání
ClearType rasterizace TrueType s Greyscale rasterizací PostScript
fontu a rasterizace obou verzí v DirectWrite.
TrueType (ClearType) a PostScript (Greyscale) (obr. 46)
V malých velikostech kolem 12 ppem jsou jasně patrné limity Post
Script hintingu a i Greyscalingu. Kresba je zde deformovaná, objevují
se zaokrouhlovací chyby. Písmo se rozpadá na jednotlivé prvky a pro
jevuje se nedostatečná kontrola nad zobrazením diagonál, které nejsou
konzistentní s ostatními tahy. Celkově písmo působí v tomto rozlišení
při srovnání s TrueType verzi velmi tmavě až černě.
TrueType v podobné situaci zachovává podstatně čitelnější text
a díky subpixelovému anti-aliasingu si poradí s meziznakovými me
zerami jen s drobnými nedostatky. Kresba znaků je ostřejší, protože
chybí vertikální antialiasing. To v tomto konkrétním případě předsta
vuje výhodu, formy znaků jsou tak lépe rozlišitelné a tedy čitelnější.
Ve větších velikostech – od 20 ppem – začíná převažovat pozitivní
dojem ze zobrazení PostScriptu. Zaokrouhlovací chyby jsou stále vi
ditelné, ale rozlišení je dostatečné, aby nepřesnosti nebyly příliš zna
telné. Kresba je věrnější původnímu návrhu. Písmo působí stále o něco
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tmavěji než TrueType, za to má ovšem jemnější a hladší kresbu bez
rušivých hran. A hlavně zachovává poměr kontrastu tím, že jej není
nutné zaokrouhlovat na celé pixely.

obr. 46 Srovnání rasterizace TrueType a Postscript verze fontu v různých velikostech v prostředí ClearType*
* Text v obou ukázkách je
převzatý ze stránky:
http://en.wikipedia.org/
wiki/Font_hinting

V případě TrueType se absence vertikálního vyhlazování stává spíše
nedostatkem. Vlastnost, která u menšího písma zachovávala rozlišitel
nost forem, zde produkuje nepříjemně hranatou konturu. Kresba je
kvůli přísným instrukcím velmi stylizovaná, předloze není příliš věrná.
I přesto je písmo poměrně dobře čitelné a působí rozhodně lépe než
referenční nehintovaný vzorek.
TrueType a PostScript (DirectWrite) (obr. 47)
PostScript v rozlišení do 12 ppem vypadá velmi podobně jako v před
chozímu případě. Je možná ještě o něco tmavší, zvláště verzálky jsou
podivným způsobem zúžené. Zřejmě z důvodu nevhodně zaokrouhle
ného účaří. Text je oproti Greyscalingu podstatně lépe čitelný, i když
se znaky rozpadají na jednotlivé prvky. Jejich formy lze ale intuitivně
odvodit a text poměrně plynule přečíst. Od 14 ppem tyto nedostatky
téměř mizí.
Pro TrueType verzi platí prakticky to samé, rasterizér se k písmu
ovšem chová o něco lépe. I meziznakové mezery vypočítá rovnoměr
něji a pro čtení příjemněji. Vertikální anti-aliasing je přítomný, ale

obr. 45 Srovnání rasterizace TrueType a Postscript verze fontu v různých velikostech v prostředí DirectWrite*
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omezený, aby písmo příliš nerozostřoval. Celková čitelnost je opět
o něco lepší než u PostScriptu a překonává i ClearType vykreslování.
Od 14 ppem je kvalita vykreslování obou formátů v podstatě ekviva
lentní. Kresba PostScriptu je sice stále tmavší, oproti TrueType verzi
ale jemnější, jakoby věrnější předloze. Sehrávají zde zřejmě roli bru
tální modifikace kontur TrueType instrukcemi, které znaky deformují
do mřížky. PostScript toto kompenzuje vyhlazováním hran, čímž tedy
vzniká tmavší kresba. Anti-aliasing opět dovoluje věrnější zobrazení
poměru slabých a silných tahů.
Pokud zohledním postup současných technologií, vysoké rozlišení no
vých generací displejů a časovou náročnost přípravy písma pro obě
metody, dospívám k závěru, že TrueType hinting v brzké době ztratí
na důležitosti. Při srovnatelném výsledku zabere jeho příprava oproti
PostScript hintingu řádově více času. Strmá učící křivka představuje
obrovskou překážku pro jeho široké rozšíření. Se složitějšími instruk
cemi navíc narůstá velikost souboru fontu, což je pro zobrazení na
internetových stránkách nevýhodné.* Jemnost rozlišení displejů již
v podstatě ani nedovoluje použití textu ve velikostech menších než
14 ppem a nedostatky PostScript hintingu, zvláště při použití subpixe
lového anti-aliasngu, tím mizí.

* V multilinguálním
prostředí a kvůli
požadavkům většího
množství řezů daného
písma nabývá tato
připomínka na dalším
významu. Písmo se sadou
několika stovek znaků
nabývá na velikosti
velmi rychle a TrueType
hinting velikost souboru
ještě násobí. Jen rozdíl
velikosti souboru PS a TT
verze Legity je více než
dvojnásobný.
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P

ráce naráží na mnoho dílčích témat, které spolu velmi úzce
souvisí, ale rozsah práce nedovolil jejich hlubší rozpraco
vání. Otvírá se tak mnoho možností pro případné navázání
a budoucí rozvoj těchto témat, která mnohdy nepřesáhla
velikost marginální poznámky, i když by bylo často vhod
nější věnovat jim celou podkapitolu nebo dokonce kapitolu. Práci je
tak možné v jistém smyslu považovat za dokončenou, ale ne zcela
uzavřenou.
Z kapitoly o principech a podstatě čtení vyplývá nedostatečná pro
vázanost typografie a kognitivní psychologie, která vede až k nepře
svědčivosti výsledků některých studií. Spolupráce těchto dvou oborů
by byla zcela jistě obrovským přínosem pro oba z nich a získané po
znatky by byly oboustranně užitečné a široce aplikovatelné. Podobná
spolupráce například poměrně úspěšně funguje mezi psychologií a vi
zualizací informací, případně v omezenější míře i grafickým designem
obecně.
V první části navržený model čitelnosti postavený na kontrastu,
rytmu a proporcích představuje odlišné, částečně formalizované pojetí
čitelnosti. Jeho aplikace při analýze historického vývoje písma veskrze
potvrzuje známé typografické zásady: nejlépe čitelná jsou písma se
zhruba vyváženými složkami modelu blízkými neutrálním hodnotám.
S pomocí modelu jsou navíc snadno viditelné některé, na první pohled
nezřetelné, příbuzenské vztahy písmových kategorií. To považuji za ja
kousi formu jeho ověření a otvírá se prostor pro jeho další aplikace.
Obecnější pojetí vývoje písma jako optimalizačního procesu při
náší také velkou škálu dalších témat, pro která zde nezbyl prostor.
Zajímavé by mohlo být například sledovat vývoj písma v závislosti na
lingvistických charakteristikách daného jazyka. Takto se otvírá i cesta
k odůvodnění některých lokálních typografických zvyklostí, které
často bývají chápány jako pouhá tradice. Podobně velký prostor pro
další rozvoj představuje i již částečně prozkoumaný vzájemný vztah
čitelnosti a diakritiky.
Samotnému návrhu písma se zde nedostává tolik prostoru. Spektrum
nabízených témat není příliš široké a pouhý popis pracovního postupu
v kontextu diplomové práce nedává příliš velký smysl. Nehledě na jeho
malou zajímavost. Část, která se věnuje návrhu tak představuje spíše
velký osobní přínos. Písmo Legita vzniklo pouze v základním textovém
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řezu doplněném o hrubý základ italiky, které se na stránkách této
práce ale nevěnuji. Písmo bylo použito pro sazbu celého textu této
práce, což se stalo jakousi jeho závěrečnou zkouškou. Pro případné
další posouzení je součástí příloh i krátký vzorník.
Část o rasterizaci a hintingu vytváří ucelený přehled současně po
užívaných technologií a krátce se pozastavuje nad jejich budoucností.
Téma je rovněž poměrně komplexní a nesnadno uchopitelné. Celý pra
covní postup hintingu – zvláště TrueType – je do velké míry založen
na experimentování metodou pokus–omyl a nedovoluje příliš algorit
mický přístup. PostSricpt hinting lze sice do velké míry automatizovat,
neobejde se ovšem bez následného manuálního zásahu. Vše nakonec
záleží na konkrétních charakteristikách konkrétního písma. I přesto
jsem se pokusil zejména u TrueType hintingu nastínit nějaké užitečné
strategie, které je snad možné reprodukovat i v dalších případech.
Závěrečné srovnání TrueType a PostScript hintingu poukazuje
na obdobnou kvalitu zobrazení při dnes běžných způsobech rasteri
zace – webová stránka srovnávající obě verze je součástí příloh. Při
uvážení časové náročnosti celého procesu a učící křivky obou mož
ností se TrueType hinting jeví jako příliš komplikovaný vzhledem k vý
hodám, které v současnosti přináší. Zvyšující se hustota pixelů nových
generací obrazovek působí také spíše ve prospěch PostScript hintingu.
Při srovnání výsledků rasterizéru Quartz, který hinting zcela ignoruje,
a libovolného jiného principu se nicméně nabízí otázka, zda je hinting
– vzhledem ke své složitosti – vůbec ještě užitečný a zda neexistuje
nějaké lepší řešení, které se obejde bez něj.
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Seznam příloh
Tištěná příloha:
01 Vzorník písma Legita

Elektronická příloha (v archivu v informačním systému):
01 Vývojové verze – obsahuje zdrojové soubory a soubory fontu
vývojových verzí písma
02

Finální verze – obsahuje zdrojové soubory a soubory fontu
finální verze písma postupně bez hintingu, s PostScript
hintingem a s TrueType hintingem

03 Vzorník písma Legita – elektronická verze vzroníku v pdf
04

Test hintingu – jednoduchá webová stránka s porovnáním
jednotlivých verzí písma (bez hintingu, s PostScript hintingem
a TrueType hintingem)
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