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1│ Úvod

Jako bakalářskou práci jsem se rozhodla vytvořit novou grafickou tvář časopisu 

o metalové hudbě. Vytvořila jsem maketu jednoho plnohodnotného čísla a řadu šesti 

obálek měsíčníku. 

2│ Výběr tématu

Pro vytvoření periodika, zabývajícího se hudbou, jsem se rozhodla díky tomu, že 

jsem v lednu 2019 navázala spolupráci s jedním českým vydavatelstvím hudebních 

časopisů. Tomuto vydavatelství jsem nejprve pomáhala jako externí grafik, později 

jsem začala působit i jako reportážní fotografka. Začala jsem fotografovat hudební 

koncerty a několikadenní letní festivaly. To se pro mne stalo natolik zajímavým 

a obohacujícím, že jsem se rozhodla s touto vlastní zkušeností do jisté míry pracovat 

ve své bakalářské práci. Navíc díky své náklonnosti k poslechu rockové a metalové 

hudby, bylo zaměření mého periodika od začátku téměř jasné.

3│ Cíl tvorby

Časopisy zabývající se hudebním tématem sama pravidelně čtu. Grafická a vizuální 

strana těchto časopisů často nebývá moc do hloubky propracovaná. Tomuto 

„tradičnímu“ pojetí designu hudebního časopisu jsem se chtěla vyvarovat a trochu 

napravit jeho reputaci a ukázat, že i v tomto oboru to jde udělat jinak. Mým záměrem 

bylo tedy vytvořit měsíčník, který by byl i po této stránce naplněn, který by byl zajímavý 

i pro grafické designéry nebo jiné umělecké duše, a který by zaujal i svou typografií. 



4│ Rešerše

Než jsem se do své práce pustila naplno, hledala jsem časopisy, které jsou prodávané 

na českém i zahraničním trhu a mají podobný obsah mému zadání. 

Nejvíce preferovaný časopis na našem trhu Spark1, je jeden z nejstarších ve svém 
oboru u nás. To bohužel připomíná trochu i svým designem a zaměřením. Obsahové 
zaměření cílí spíše na starší posluchačské publikum. 

Další časopis, který jsem studovala je nejmladší časopis Fakker2. Ten je zaměřen na 

náctileté a mladé posluchače. Od toho bych očekávala, že se bude odvíjet i design, 

který by mohl být nespoutaný, pružný a plný energie, což se ovšem moc neděje. 

Třetím českým periodikem, které jsem si zakoupila k prohlédnutí je časopis Fullmoon3. 

Ten je ve své grafice trochu odvázanější, než předchozí dva zmíněné, ovšem trochu 

se ztrácím v přehlednosti tohoto časopisu. Například obsah časopisu jsem našla až po 

velmi podrobném pátrání, což bych viděla jako velké mínus. 

Studovala jsem i několik metalových zinů4, což jsou časopisy nekomerčního charakteru 

vydávané fanoušky. Bohužel tyto časopisy jsou stále často dělané doma s partou 

přátel, kteří věci vidí podobně. Design je většinou velice jednoduchý, bez jakýchkoliv 

zábavných prvků. Není se ale čemu divit, jelikož tyto ziny jsou vydávány především 

kvůli obsahu, ne pro potěšení výtvarné duše.

Pátrala jsem i po zahraničních hudebních časopisech. Koupila jsem si britský měsíčník 

Heavy Music Artowrk5. Ten mě na první pohled zaujal svým rozměrem. Tak jako jsem 

u veškerých českých periodik byla zvyklá na formát A4, tento měsíčník je ve velikosti 

trochu větší, než B5. Design má celkem povedený, inspirací mi byl způsob použití 

fotografií, které jsou dominantou tohoto magazínu. Ty často zabírají celou dvoustranu, 

která je někdy doplněna jen lehkým textem či nadpisem.

1│ příloha 1 Časopis Spark

2│ příloha 2 Časopis Fakker

3│ příloha 3 Časopis Fullmoon

4│ příloha 4 Metalové ziny Pařát a Fobiazine

5│ příloha 5 Britský měsíčník Heavy Music Artwork



Také se mi do rukou dostal slovenský časopis Rock Hard6, který se na první pohled zdá 

velice povedený. Ovšem když jím listuji delší dobu, přijde mi uspořádání vnitřích stran 

stále stejné. Vlevo nahoře je větší či menší fotografie, pod ní nadpis, a pak v několika 

sloupcích text článku. Docela se mi líbí, že používají celkem rozmanité a pokaždé jiné 

fonty pro nadpisy. 

V časopise Muzikus7 mě pří prvním prolistování mátly stále nové a pokaždé jinak 

ztvárněné linky, kterými je vodorovně oddělen text. Dále se mi zde nelíbí boxy nebo 

takové nějaké ohraničení, do kterého je článek skoro pokaždé vsazen.

Classic Rock8 je časopis, který jsem našla doma, a který již dnes nevychazí. Číslo, 

které mám k dispozici je z roku 2002, což mi ale nijak nevadilo, i tak jsem do něho 

nahlédla. Některé strany mi přišli dost nudné. Na některých se vyskytují mnou 

neoblíbené rámečky kolem textů, ale některé strany se mi svým designem líbí. 

V časopise jsou použity i velké fotografie přes celou dvoustranu, doplněné například 

jen o titulek.

Rock&All9 je časopis, který je nezvyklého formátu. Je asi o deset centimetrů vyšší, než 

formát A4. Uvnitř nacházím klasické sloupce, ale zde jsou velice často svěže narušené 

nebo se z nich text vylévá. Což na mě působí celkem nově a dobře se tak časopis čte.

Časopis Rock&Pop10 mi připadá, že je sázený stále do stejných šablon. Většina stran 

si jsou graficky velice podobné a nějakou inovaci hledám jen stěží. Tento časopis je 

jeden z nejdéle vycházejících časopisů na českém trhu, ovšem myslím, že je čtenáři 

oblíben spíše pro svou obsahovou stránku.

5│ Rozměr

Šíře mého časopisu činí 210 mm a výška 297 mm, tedy čistý formát A4. Od první 

chvíle jsem chtěla pracovat s tímto rozměrem, jelikož si myslím, že je pro periodikum 

tato velikost nejvhodnější. Jeví se mi nejvhodnější a neekonomičtější i tehdy, pokud by 

byl časopis někdy komerčně vydáván a měl by se tisknout ve vyšším nákladu.

6│ příloha 6 Slovenský časopis Rock Hard

7│ příloha 7 Časopis Muzikus

8│ příloha 8 Časopis Classic Rock

9│ příloha 9 Časopis Rock&All

10│ příloha 10 Časopis Rock&Pop



Mým záměrem bylo od začátku vytvořit časopis, který by byl trochu silnější a tedy 

jsem od počátku počítala s minimem 40 stran. Později jsem nechala strany samovolně 

přibývat, tak jak se mi v práci dařilo, až jsem se dostala na dvojnásobek. Nyní můj 

časopis čítá 80 stran a obálku.

6│ Vazba

Pro vazbu jsem se rozhodovala poměrně dlouho. Díky většímu rozsahu stran jsem 

počítala s tím, že by vazba byla lepená. Jenomže jsem narazila na fakt, že v lepené 

vazbě by část obsahu, která je dána na střed časopisu nemusela být čitelná. Tedy by 

se mi mohla schovat do vazby. Proto jsem nakonec zvolila vazbu šitou drátem, tedy 

vazbu V111. Myslím, že se k tomuto typu časopisu i hodí více. 

7│ Fotografie

Mým záměrem bylo, využít v celé práci pouze mé vlastní fotografie. Jak jsem již 

zmiňovala, pracuji jako reportážní fotografka na hudebních akcích. Tuto činnost 

nedělám dlouho, přesto jsem i za tuto krátkou dobu stihla nafotit více než stovku kapel 

na nejrůznějších koncertech a festivalech. Můžu tedy s klidným srdcem říci, že můj 

původní záměr jsem dodržela. S mými fotografiemi se mi pracovalo krásně a bez potíží, 

jelikož k nim mám často i citovou vazbu. Díky tomu jsem neměla problém s úpravou, 

retuší, velikostí či rozlišením. Od všech fotografií použitých v mém časopisu vlastním 

prvotní surová data v RAW formátu. 

8│ Obálky

8.1│ Design
Součástí mého zadání bylo navrhnout řadu alespoň pěti po sobě jdoucích obálek. 

Nakonec jsem těchto obálek navrhla šest12. Inspirací při tvorbě mi byl grafický designér 

David Carson, který pro svůj časopis Ray Gun používal rozmanitost fontů. Fascinoval 

mě jeho experimentální přístup k typografické stránce časopisu, jeho chaotický, 

abstraktní a ne vždy čitelný design.

11│ příloha 13 Vazba

12│ příloha 14 Obálky



Na každé obálce je dominantou jedna má fotografie, kterou jsem vždy doretušovala 

takovým způsobem, aby se z přední strany obálky přelévala na zadní stranu. Na zadní 

stranu obálek jsem poté umístila vždy tři fotografie fanoušků, údaje z tiráže a seznam 

nadcházejících významných koncertů. 

8.2│ Název 
Součástí mého projektu bylo vymyslet název, který můj časopis bude mít. Nakonec 

jsem zvolila krátký a úderný, jednoslabičný název STORM13. Byl to můj prvotní nápad, 

u kterého jsem zůstala po celou dobu a nakonec se také stal finálním. Anglické slovo 

„storm“ v překladu znamená bouře. Bouře v mé práci představuje více významů. Může 

to být vztahováno na design, který není často jednotný, je extravagantní a upoutá 

svou pozornost dříve, než samotný obsah textu. Bouři také může někomu připomínat 

samotná metalová hudba, ke které se celý časopis vztahuje. Bouře je také častý 

meteorologický jev, který já osobně miluji, proto mám název spojený i sama se sebou. 

8.3│ Logo
Logo časopis nakonec nemá. I přesto, jsem strávila hodiny kreslením prvotních návrhů 

názvu časopisu14. Nejprve jsem vycházela z metalových nápisů, které jsou často ne 

moc čitelné, ovšem metalovými fanoušky obdivované. Později jsem od tohoto nápadu 

upustila. Nyní si myslím, že to bylo jedno z nejzásadnějších a nejlepších rozhodnutí, 

které jsem pro svou práci mohla udělat.

8.4│ Typografie
Písmo na obálkách je voleno náhodně, spontánně a rozmanitě. Podobně, jako jsem 

volila písma u jednotlivých titulků článků. Tedy i zde mi hrálo do karet, že nemám 

jedno logo, ale že budu ke každému číslu vytvářet vlastní titulek. Navrhla jsem proto 

každý nadpis v jiném fontu a výtvarném ztvárnění, což se mi nakonec jeví jako nejlepší 

řešení. Vždyť ani bouře není pokaždé stejná.

13│ příloha 15 Ztvárnění názvu časopisu

14│ příloha 11 Prvotní návrhy loga



9│ Obsah časopisu

9.1│ Obsah čísla
V časopise je obsaženo několik sekcí. Měsíčník začíná slovem šéfredaktora15, ten 

každý měsíc napíše krátký článek, kterým chce něco sdělit svým čtenářům. Ať už 

je to historka z jeho života nebo vyjádření se k aktuálním tématům. Dále pokračuje 

dvoustrana obsahu16, kde se přesně dozvím, na jaké straně co najdu. 

Za obsah jsem zařadila sekci „novinky ze světa hudby“17. Tato sekce má za účel 

představit čtenářům, co nového se za celý předchozí měsíc událo ve světě rockové 

hudby, aniž by zde byla zmíněna nově vycházející alba či singly. K tomu účelu totiž 

slouží hned nadcházející sekce „hudební recenze“18. Zde si můžeme přečíst, co 

si o nově vydaných albech myslí redakce časopisu, a jak tato alba hodnotí svým 

subjektivním pohledem. 

V sekci „co právě slyšíš?“19 dáváme poslechnout jedné známé osobnosti z hudebního 

světa několik nahrávek, které má tato osobnost za úkol poznat či nějak okomentovat. 

„Metalové umění“20 jsem zařadila do svého měsíčníku proto, že mně osobně přijde tato 
sekce velice zajímavá a v žádném z časopisů, které jsem o hudbě četla, jsem tyto 
informace nenašla. Myslím si, že je mnoho skvělých umělců, kteří tvoří pouze v oblasti 

hudby, a tak by byla škoda o nich nevědět. 

Nejrozsáhlejší sekcí mého časopisu jsou „rozhovory“21. Přesněji několik rozhovorů se 
zástupci jednotlivých kapel. Na tuto kategorii navazuje sekce „živě jsme navštívili“22, 

kde je několik pohledů od redaktorů na akce, které v uplynulém měsíci navštívili. 

15│ příloha 16 Úvodní slovo šéfredaktora

16│ příloha 17 Obsah

17│ příloha 18 Novinky ze světa hudby

18│ příloha 19 Hudební recenze

19│ příloha 20 Co právě slyšíš?

20│ příloha 21 Metalové umění

21│ příloha 22 Rozhovory

22│ příloha 23 Živě jsme navštívili



Poslední dvě kategorie si jsou trochu podobné, neboť u obou se snažíme více 

seznámit s daným interpretem. V sekci „do hloubky“23 je to díky krátkým odpovědím 

na poněkud osobnější a intimnější otázky. Zatímco v sekci „top deset“24 se více 

seznamujeme s osobností díky jeho nejoblíbenějším nahrávkám.

9.2│ Layout
Myslím si, že layout je po obálce první věc, které se každý čtenář všimne hned poté, 

co vezme časopis do ruky a zrychleně ho prolistuje. Proto jsem chtěla, aby můj časopis 

zaujal především tím. Layout jsem tvořila pro každý článek či rozhovor zvlášť tak, aby 

o každém vypovídal a přenášel i informaci, kterou dává. Každý článek je oddělen od 

ostatních i svou barevností. Barvy jsem volila tak, aby ladily a sounáležely s daným 

tématem či byly nějak spjaté s danou kapelou. Například barevnost alba, o kterém se 

v rozhovoru bavíme, klíčová barva v historii dané kapely a tak podobně. Některé sekce, 

kde toto nebylo možné, protože se v nich schází několik různých kapel (např. hudební 

recenze) mají barevnost, kterou jsem jim zvolila, a která se mi zdála nejobjektivnější.

Celkový vzhled stran doplňují stránkové číslice. Ty jsem nejprve chtěla udělat 

extravagantní, na první pohled viditelné a velké. Pak jsem ale přemýšlela, zda 

nebudou velké číslice více na škodu, než k prospěchu, neboť by mohly značně rušit 

při celkovém dojmu, což jsem nechtěla. Proto jsem zvolila číslice menší velikosti, které 

jsou vždy doplněny sekcí časopisu25. 

9.3│ Fotografie
Fotografie jsem se snažila používat tak, aby každá měla svůj prostor pro své vyjádření 

a časopis nestál pouze na obsahu textů. Líbí se mi, když jsou fotografie velké přes 

celou stranu či dvoustranu. Čtenář má větší možnost vnímat své emoce, které v něm 

fotografie vyvolá. Proto jsem se také po několika konzultacích rozhodla fotky spojovat 

do větších ploch a nenechávat mezi nimi mezery26. Výsledek pak vypadá více výtvarně 

vrstevnatější a lépe umocňuje smyslovou hloubku hudebních textů s charakteristikou 

prostředí rocku. 

23│ příloha 24 Do hloubky

24│ příloha 25 Top deset

25│ příloha 26 Stránková číslice a sekce

26│ příloha 27 Fotografie spojené do větších ploch



Svůj časopis jsem se snažila stavět na stejném podílu textů a fotografií. Proto jsou 

na některých stránkách fotky dominantnější, než obsah textu. Myslím, že obojí je 

v časopisu důležité, a právě toto periodikum odlišuje od ostatních publikací.

 9.4│ Typografie
Nejprve jsem měla ve svém časopisu zvolené dva fonty, které jsem do článků 

kombinovala. Po konzultaci s vedoucím práce a studováním, kolika fonty jsou 

vysázeny jiné časopisy na trhu, jsem opustila svůj původní záměr fonty kombinovat 

a použila pro celé číslo jen řezy z jednoho druhu písma. V tomto případě jsem 

pracovala s fontem Calibri. Ten jsem doplňovala rozmanitými a spontánními písmy 

v titulcích27. Pro časopis jsem také zvolila použití mého, ručně psaného textu28. Ten 

podle mne skvěle zdůrazní různá hesla, která byla pronesena při rozhovorech nebo se 

hodí pro zvýraznění krátkých nadpisů.

Uspořádání typografie jsem volila svěží, nové a neotřelé. Pracovala jsem s textovými 

rámečky, které jsem různě ohýbala nebo proplétala29 tak, aby vynikl obsah 

sdělovaného textu a stále se úzce vše dotýkalo rytmu hudby.

10│ Proces tvorby

Již po začátku zimního semestru jsem si začala shánět rozhovory a články, se kterými 

bych později pracovala. Jelikož jsem stále v kontaktu s hudebním vydavatelstvím Music 

Smile s. r. o., zkusila jsem je oslovit, zda-li by mi nemohli poskytnout nějaký materiál k mé 

bakalářské práci, samozřejmě za podmínky, že u všech článků uvedu v časopisu autory. 

Lidé ve vydavatelství mi vyšli okamžitě vstříc, poslala jsem jim seznam kapel, ke kterým 

mám fotografie, seznámila je s mým záměrem a do několika dnů jsem měla články 

ve svém počítači. Materiálu jsem měla dost, některé zaslané texty jsem ani nepoužila. 

Ovšem jsem do svého časopisu chtěla zařadit i sekci, kterou v tuto chvíli vydavatelství do 

svých časopisů nikdy nezařadilo, a tak jsem si některé články napsala sama. Jedná se 

o články v sekci „metalové umění“. Poté jsem začala pomalu vymýšlet, jak se celé práce 

chopit, co a jak chci dělat, a které čtenáře chci svým časopisem oslovit. 

27│ příloha 28 Některé titulky

28│ příloha 29 Mnou psaný text v časopise

29│ příloha 30 Detail textu



Vytvořila jsem si papírovou maketu30, do které jsem si kreslila a psala, co všechno 

bude můj časopis obsahovat. Rozhodovala jsem, jak strany půjdou za sebou, aby 

byly vyvážené jak barevně, tak obsahově. Aby nebyly strany za sebou barevně 

podobné nebo nebylo pět stran s velkým obsahem textu a nenásledovaly strany velice 

provzdušněné s velkými fotografiemi. Zkrátka jsem hledala rovnováhu celého čísla. 

Již při prvotním vymýšlení grafického uspořádání stran, jsem vybírala fotografie, které ke 

každému článku mám a dala se do retušování a úprav. U některých fotek bylo potřeba 

doretušovat větší část pozadí. Jedná se především o fotografie, které používám na 

obálkách. Chtěla jsem, aby i zde byla rovnováha v přední a zadní straně a ani jedna 

z nich nepůsobila odbytě. 

Nejvíce času mi zabrala úprava typografie. Ta se stala nakonec také mou jedinou větší 

překážkou, neboť font, který jsem si pro časopis prvotně vybrala, nepracoval správně. 

Všude, kde byla jednoznaková předložka, se mi po použití grapu, který by měl mezeru 

po nich nahradit nedělitelnou mezerou, spojila s následujícím slovem. Některé mezery se 

mi zdvojily nebo naopak smazaly. 

Než jsem na tuto chybu přišla, snažila jsem se vše nějak ručně opravit, což se později 
ukázalo jako nesmysl. Nakonec jsem ale na vše přišla a chyby opravila. Jinou takto 
podstatnou překážku v tvorbě jsem již nezaznamenala. 

30│ příloha 12 Maketa



11│ Popis díla

Pro tisk jsem zvolila papír Colortech+ 90g/m², jelikož jsem chtěla, aby časopis působil 

reprezentativně a aby fotografie byly barevně pěkné. Obálka je natištěna na matný 

křídový papír 130g/m². 

Při své práci jsem vytvořila jedno plnohodnotné číslo časopisu Storm31, které 

v konečné verzi čítá 80 stran a obálku32. Dále jsem vytvořila sadu šesti po sobě 

jdoucích obálek mého časopisu33, 34, 35, 36, 37, 38.

12│ Závěr

S výsledkem své práce jsem velice spokojená. Myslím, že jsem dodržela svůj původní 

záměr, vytvořit koncept časopisu o rockové hudbě, který bude designem nový, odlišný 

a zábavný. 

31│ příloha 31 Celá práce 

32│ příloha 32 Výsledný časopis

33│ příloha 33 Obálka červen

34│ příloha 34 Obálka červenec

35│ příloha 35 Obálka srpen

36│ příloha 36 Obálka září

37│ příloha 37 Obálka říjen

38│ příloha 38 Obálka listopad
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14│ Resumé

I decided to create a new graphic design of the magazine for metal music as my 

bachelor thesis. I created one complete magazine and six font covers. I chose this 

theme because I’m interested in it.

At first I made recherche. I examinated how are made Czech and some foreign 

magazines. I studied their typographically and graphic design and how they using 

photos.

The magazine is in A4 format and has 80 pages in conclusion. I chosed V1 binding. 

All pictures in magazine are mine because I work as a concert photographer. For that 

reason I worked very well.

I used fullsize photos for covers. They are complete with simple typography. Inspiration 

for my work was David Carson. For this reason I didn’t have one logo for all magazine 

numbers but diverse and new logo for every issue. At the back side is imprint and 

overview of the most important concerts for next month.

Magazine is divided into several parts. Metal news, reviews, interviews, what are 

you hearing right now?, metal art, live, top ten and in depth. I wanted to make the 

whole magazine in new way so I made each side to match with theme. I tried to make 

modern, new and entertaining page designs. 

For all articles is used font Calibri. I chose various and spontaneous titles to made it 

look good. Colors are chosen in connection with the band. For example color used on 

the album or color related to the band etc. In some parts where this wasn‘t possible 

I used color that seemed most appropiate to me. 

I worked well at bachelor thesis. I didn‘t find any important problems. I‘m really satisfied 

with my work. I think I kept my original intention. I created magazine concept about 

rock music which have new, distinct and entertaining design. 
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REMEDY ART DESIGN

GUSTAVO SAZES

VLTIMAS

WOLFMOTHER

ROCKOVÝ ČASOPIS — ČERVEN 2019

Glenn Hughes
3. 7. Praha – Rock Café

Progres 2
4. 7. Praha – Lucerna Music Bar

Die Happy
7. 7. Praha – Palác Akropolis

Aksel Rudi Pell, Chris Bay + The Unity
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11. 7. Zlín – MoR Café

Sinsaenum
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18. 7. Brno – Sono Centrum
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Sölstafir
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14. 8. České Budějovice – Gerbera

Helloween, Avatar
20. 8. Moravský Krumlov – Zámecký park

Kissin Dinamite
22. 8. Paraha – Nová Chmelnice

Tarja a Moravská filharmonie Olomouc
25. 8. Olomouc 
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Paul Gilbert
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Dog eat dog
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Aleš Brichta 60 let
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Freedom Call, Vision of Atlantis
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12. 9. Zlín – MoR Café

Cradle of Filth
15. 9. Košice – Colloseum

Thrash Nightmare fest vol. 7
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Dymytry, Trautenberk, Traktor
26. 9. České Budějovice - Výstaviště
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Max a Iggor Cavalera
20. 11. Zlín – Rock Café

Scillet
21. 11. Bratislava – Refinery Gallery

22. 11. Brno – Hala Vodova
23. 11. Praha – Malá sportovní hala
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Kataklysm, Whitechapel, Fleshgod 
Apocalipse, Dyscarnate

2. 12. Zlín – Euronics

M.O.D.
5. 12. Praha – Futurum

Deep Purple
6. 12. Ostrava – Ostravar Arena

U.D.O.
4. 12. Pardubice – Ideon
5. 12. Ostrava – Garage

6. 12. Hluk – Sportovní hala
7. 12. Plzeň – KD Šeříková

Evanescence
9. 12. Plzeň – DEPO 2015

10. 12. Brno – Hala Vodova

Eluveitie, Lacuna Coil, Infected Rain
13. 12. Zlín – Euronics

Skindred
17. 12. Praha – Lucerna Mucis Bar

Sabaton, Apocalyptica, Amaranthe
26. 12. Praha – O2 Arena

Any Given Day
28. 12. Praha – Futurum

STORM
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