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IZVLEČEK
Prvi stik organizacije z njeno ciljno publiko je običajno prek njene celostne grafične
podobe. Je prvi kontakt, ki odloča, ali se bo potrošnik odločil za to organizacijo ali pa
jo bo spregledal. V poplavi informacij mora celostna grafična podoba najprej povzemati
ključne točke, na katerih organizacija stoji, poleg tega pa mora biti vizualno privlačna
in drugačna.
Diplomsko nalogo smo razdelili na tri dele. Prvi teoretično opisuje in povezuje smernice
pri oblikovanju celostne grafične podobe. Združuje znanja iz marketinškega in
oblikovalskega področja. V eksperimentalnem delu smo opredelili problem in na
podlagi teoretičnega dela pripravili vse potrebno za oblikovanje. Zadnji, tretji del, je
sestavljen iz grafičnih rešitev, ki smo jih ustvarili in iz rezultatov spletne ankete in
raziskave, narejene s pomočjo sledenja očesnim premikom o primernosti ustvarjenih
grafik za uporabo na državnem prvenstvu. Na podlagi tega smo lahko primerjali
subjektivne rezultate iz vprašalnikov z objektivnimi podatki o sledenju pogleda
anketirancev.
Ključne besede: celostna grafična podoba, komunikacijska sredstva, logotip,
tehnologija sledenja očesnim premikom
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ABSTRACT
The first contact of an organisation with its target audience is usually through its
corporate visual identity. It is the first contact, which decides, whether a consumer
decides for this organisation or overlooks it. In the flood of information, the corporate
visual identity must first summarise the key aspects, on which the organisation is
based, then also be visually appealing and different.
We split the diploma dissertation into three parts. The first one theoretically describes
and connects guidelines in the design of a corporate visual identity. It unites knowledge
from marketing and design fields. In the experimental part, we defined the problem and
set all the parameters for designing visual identity based on theoretical part of the
thesis. The final, third part consists of created graphic results and results of an online
survey and survey carried out by eye tracking technology, about the suitability of
created visuals for the use at the national championship. Based on this, we could
compare subjective results from questionnaires with objective data on the tracking of
the looks of surveyed individuals.
Key words: corporate visual identity, eye tracking technology, logotype, means of
communication
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1

UVOD

Za namen izdelave diplomskega dela smo se odločili ustvariti celostno grafično podobo
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije. Gre za plesni vrhunec leta, kjer se
zberejo najboljši slovenski plesalci. Državno prvenstvo je kot celota organizirano že od
leta 2014, do danes pa še niso uspeli ustvariti stabilne in trajne celostne grafične
podobe. Glede na to, da je grafična podoba prvi stik organizacije z javnostjo, se nam
zdi pomembno, da se jo pripravi tudi za ta dogodek.
Stalna celostna grafična podoba govori tudi o trdnosti organizacije. Večkrat ko jo
organizacija spreminja, bolj majava deluje na trgu v primerjavi s konkurenco. Grafična
podoba naj bo zato edinstvena in narejena dovolj kvalitetno, da lahko zdrži spremembe
v okolju, dokler se smernice delovanja organizacije ne spremenijo koreniteje. Poleg
tega naj bo ustvarjena tudi tako, da s svojim simbolom in logotipom, barvami in
tipografijo izstopa od konkurence in okrepi pozicijo organizacije na trgu.
Na koncu želimo rezultate preveriti in ovrednotiti s pomočjo ankete in tehnologije s
sledenjem očesnim premikom. Prva nam bo dala subjektivne podatke o tem, kako se
jim zdi grafična podoba primerna, druga pa objektivne rezultate o tem, kaj na
posameznih elementih grafične podobe pritegne največ pozornosti.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
OPREDELITEV CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Grafična podoba je vizualna in besedna podoba organizacije, ki je običajno prvi in
najhitrejši tip komunikacije organizacije z uporabnikom. Običajno se začne s simbolom
in logotipom, od koder se gradi cela mreža komunikacijskih orodij. Sem spadajo vizitke,
spletna stran, letaki, urniki, štartne liste, diplome in vse, prek česar organizacija
komunicira z javnostjo (1).
Uvajanje nove grafične podobe organizacije je običajno posledica korenitih sprememb
v organizaciji ali pa nastajanje nove organizacije. Možno je tudi, da organizacija deluje
že nekaj časa, ampak v času svojega delovanja ni uspela ustvariti trdne in stalne
celostne grafične podobe. Kot primer velikih sprememb v organizaciji lahko vzamemo
razcepljanje in združevanje organizacij, nove vodilne, izoblikovanje novega ugleda,
urejanje strukture organizacije in tudi kadar se podjetje pripravlja za prodajo ali hoče
privabiti nove delničarje (2).
2.1.1 Referenčni trikotnik
Referenčni trikotnik nam pomaga postaviti celostno grafično podobo organizacije v
način delovanja podjetja. Grafična podoba spada pod simbolni identitetni sistem, ki je
le en krak referenčnega trikotnika. Na Sliki 1 lahko vidimo, da trikotnik povezuje
simbolni identitetni sistem, realno identiteto in ugled organizacije (2).

Slika 1: Referenčni trikotnik – prilagojeno po (2).
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2.1.1.1 Realna identiteta
Realna identiteta predstavlja vse sestavine organizacij, ki tisti trenutek obstajajo. To
so lahko materialne stvari, kot stavbe, orodja, produkti ali pa zaposleni in njihova
kultura ter ideje o poslovanju organizacije (2).
2.1.1.2 Ugled
Ko oseba pride v stik z realno identiteto ali pa s simbolnim identitetnim sistemom
organizacije, si o organizaciji izoblikuje svoje mnenje. To mnenje je definirano kot
ugled organizacije (2).
2.1.1.3 Simbolni identitetni sistem
Največji del simbolnega sistema je grafična podoba organizacije. Njena naloga je
realni prikaz identitete organizacije skozi grafične elemente. Uspešna grafična podoba
se tako popolnoma ujema in povzema realno identiteto organizacije (2).
2.2

RAZISKOVALNI DEL

2.2.1 Namizno raziskovanje
Namizno raziskovanje je zbiranje že obstoječih podatkov zunaj ali znotraj organizacije
od samega začetka delovanja. S temi podatki lahko razumemo, kaj je glavna naloga
organizacije (2).
Koristno je poiskati podatke, kako se je organizacija pojavljala v medijih, če tega ni v
zapisih organizacije. Tako izvemo, kaj se je govorilo o njej in dogodkih, povezanih z
njo zunaj organizacije (1).
Poiskati je dobro tudi pretekla komunikacijska orodja, kot so podatki o oglaševanju in
komunikacijah organizacije (1, 2).
Ko zbiramo zgoraj navedene podatke o organizaciji, je smiselno biti pozoren tudi na
podatke konkurenčnih organizacij, saj jih imamo za primerjavo ob nastajanju celostne
grafične podobe (1, 2).
2.2.2 Zbiranje komunikacijskih sredstev
To je proces zbiranja podatkov s katerimi organizacija naslavlja širšo ali ožjo javnost.
Sem spada vse od vizitk, plakatov, prospektov, spletnih strani in drugih
komunikacijskih orodij. Tudi tukaj ne smemo pozabiti primerjave s konkurenčnimi
organizacijami (2).
2.2.3 Raziskave in študije
Raziskave trga, konkurence in potrošnikov so ključne za oblikovanje celostne grafične
podobe. Če bi imele organizacije te raziskave narejene vnaprej, bi se čas dela in cena
oblikovanja grafičnih podob občutno zmanjšala (2).
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Vsaka oseba ima svoj DNK, ki določa vzorce po katerih ta oseba deluje. Prav tako,
ima vsaka organizacije svoj način, ki narekuje kako ta organizacija deluje. Naloga
oblikovalca je, da prek raziskav odkrije, kaj so te ključne smernice (3).
2.2.3.1 Intervjuji in pogovori
Prek pogovorov z vodilnimi in drugimi člani v organizaciji lahko ugotovimo realno
identiteto le-te. Dober opazovalec bo ugotovil, kje pride do razdvajanja med vodilnimi
in ostalimi zaposlenimi. Pomembno je tudi ugotoviti, v katerih idejah so si vodilni enaki
in kje se ne strinjajo, ter te probleme čimprej odpraviti (1).
Intervju naj vodi izkušen voditelj, ki postavlja točno dolečna vprašanja o točno določeni
tematiki. Raziskava temelji na podatkih zbranih v neposredni interakciji (4).
2.2.3.2 Raziskava ugleda
Ugled je javno mnenje o organizaciji. Tu upoštevamo širšo in ožjo javnost. Ko dobimo
podatke o ugledu organizacije, te primerjamo s podatki o njeni realni identiteti. V
nekaterih organizacijah ti dve lastnosti lepo sovpadata, v nekaterih pa je mnenje
javnosti precej drugačno od želje same organizacije. V tem primeru je potrebno
predvidevanje, koliko napora je potrebnega, da se ugled in realna identiteta v
prihodnosti ujameta (2).
Včasih se je ugled razvil na podlagi oglaševanja. Danes je nekoliko drugače, javno
mnenje in pojavljanje organizacije v medijih sta tisto kar najbolj šteje, oglaševanje pa
se mora prilagajati mnenju javnosti. Čeprav je pojavljanje organizacije v medijih
najpomembnejše v začetku razvoja identitete, se ta situacija z močno grafično podobo
kmalu obrne in prevesi v prid oglaševanju (5).
2.2.4 Povzetek pridobljenih informacij
Povzetek združi rezultate raziskav in analiz. Dobimo torej povzetek realne identitete
organizacije, kamor dodamo mnenja in priporočila. Ta dokument na koncu
predstavimo organizaciji in še zadnjič komentiramo dobljene rezultate (2).
2.3

STRATEŠKE OPREDELITVE

Strategija ima lahko več pomenov. Osredotočimo se na tistega, ki opisuje vnaprej
premišljeno ravnanje. Število vodičev skozi strateško poslovanje in vodenje organizacij
je ogromno. Oblikovalec ne potrebuje poglobljenega znanja v samo strategijo
organizacije, je pa strategija temelj za nekatere pojme, ki so pomembni tudi za
oblikovalce (6).
Preko raziskovanja in strateškega planiranja pridemo do pomembnih temeljnih idej za
izdelavo celostne grafične podobe. Ugotoviti moramo poslanstvo, vizijo in filozofijo
organizacije. Za tem izberemo še ustrezno ime in slogan (2, 6).
Problem, pri veliko organizacijah je, da se strateška in kreativna plat organizacije ne
ujemata. Cilj oblikovalca je, da poveže strateška, logična dejstva o organizaciji, s
kreativno stranjo prek katere se organizacija kaže v javnosti (7).
4

2.3.1 Poslanstvo
Poslanstvo organizacije povzema kaj počne organizacija in zakaj to počne. Pojasnjuje
katere probleme rešuje s svojimi storitvami ali proizvodi, kako uresničuje razloge za
svoj obstoj in kaj jo usmerja pri poti doseganja ciljev. Na začetku ima običajno podjetje
jasno začrtano poslanstvo, ki pa se lahko z leti izgubi. Zaradi tega je pomembno, da
se pri oblikovanju podobe organizacije, skupaj z vodstvom, vrnemo h koreninam in
prvotnemu poslanstvu (4).
2.3.2 Vizija
Vizija organizacije je ideja o idealnem stanju organizacije v prihodnosti. Če bi se vse
zgodilo po planu, bi organizacija postala to, kakršno vizijo ima. Ne smemo je zamenjati
z realno identiteto, saj nam vizija kaže spremenjeno organizacijo, v najboljšem
možnem scenariju. Naj bo definirana realno, v skladu z zmožnostmi organizacije. Če
so cilji začrtani previsoko, je lahko vizija vir frustracij. Vizija zaposlenim daje motivacijo,
ki približuje organizacijo k viziji. Običajno je napisana s strani kreativcev, ki povzamejo
želje v le nekaj stavkih (4).
2.3.3 Filozofija
Repovš (1995) navaja: »Organizacija ima svojo filozofijo, kadar opredeli etične,
poslovne, moralne norme in smeri svojega ravnanja.«
Filozofijo organizacije lahko razumemo tudi kot vrednote, prek katerih zaposleni
delujejo in potujejo proti skupnemu cilju. Tukaj se pokaže čustvena vpletenost
zaposlenih v organizacijo, katere del so. Načeloma velja pravilo, da morajo biti
vrednote zaposlenih in vrednote organizacije skupne vsaj v nekaj točkah, da lahko
organizacija deluje. Stičišča lahko razumemo kot filozofijo organizacije (4).
2.3.4 Ime
Primerno ime organizacije je prva komunikacija z okolico. Dobro ime vpliva na
dojemanje in posledično tudi uspeh organizacije. V današnji konkurenci imen je iskanje
le-tega zapleten proces, kjer sodeluje mnogo strokovnjakov, ki sodelujejo kreativno,
multidisciplinarno in strateško (1).
Mnogo je zapisanih pravil za izbiranje imena podjetja, druga stvar pa jih je upoštevati.
Naj jih naštejemo nekaj:
• zapomnljivo in unikatno ime,
• dobro povzemanje izdelka, storitev ali dejavnosti,
• pokaže naj prednost organizacije med konkurenco,
• orientiranost v prihodnost,
• sovpada naj s strateškimi izhodišči,
• imeti mora možnost vizualnega upodabljanja,
• konotacije, ki jih vzbudi, naj bodo pozitivne,
• domena mora biti prosta (1).
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Običajno se pojavi do sto potencialnih imen, ki jih kasneje filtriramo v ožji izbor. Sliši
se enostavno, ampak je eno izmed bolj zahtevnih procesov ustvarjanja podobe
organizacije. Do težav lahko pride tudi s sprejemanjem imena v vodstvu organizacije,
še preden pride do tega, pa moramo izločiti vsa imena, ki lahko imajo negativen pomen
ali del pomena, ali pa niso v skladu z ideologijo organizacije (1).
Če je na začetku razvoja identitete organizacije najpomembnejše to, da izstopa in ima
edinstven koncept delovanja, je na dolgi rok ime tisto, na čemer stoji moč identitete
organizacije (5).
2.3.5 Slogan
Še ena izmed stalnih sestavin celostne grafične podobe je njen slogan. Gre za
povzemanje filozofije organizacije, ki hkrati pojasnjuje ime in simbol in jasno opredeli
njun morebiten dvojni pomen. Upoštevati moramo, da so pozicijska gesla, ki so
sprecifična, bolj uspešna od tistih, ki so pisana bolj splošno. Na primeru to pomeni, da
geslo »zmanjšuje vnetje« pritegne več uporabnikov kot geslo »boljši kot kdajkoli«(2).
Če smo bili uspešni v prejšnjih korakih raziskovanja organizacije in pripravljanja na
oblikovanje celostne grafične podobe, nam izbira pozicijskega gesla ne bi smela
povzročati težav. Najti moramo zgolj bistvo organizacije (2).
Res je, da imajo pozicijska gesla krajšo življenjsko dobo kot vizualne podobe
organizacij. Zaradi tega je potrebno pozicijska gesla menjati bolj pogosto, da se
prilagajajo trenutnemu stanju na trgu in spremembam življenjskega okolja potrošnikov.
Kljub temu da so ta gesla običajno zelo enostavna, je za njimi mnogo podatkov in
raziskovanja, preden so ustvarjena (1).
2.3.6 Dispozicija za oblikovanje
Dispozicija za oblikovanje je namenjena oblikovalcu. Ta naj bi bil prisoten pri vseh
predstavitvah naročniku, prav tako pa bi moral biti seznanjen z vsemi podrobnostmi
analitičnega in strateškega dela. Na sestanku mora oblikovalec razjasniti stvari, ki jih
ne razume in najti skupno besedo z naročnikom. Ob koncu se oblikuje dispozicija za
oblikovanje v pisni obliki, kjer so povzeta strateška izhodišča oblikovanja, morebitne
omejitve in želje naročnikov. Tu naj bi bil opisan tudi simbol, ki je produkt ugotovitev
raziskovanj. S to dispozicijo se konča teoretično raziskovanje organizacije, cilji morajo
biti tu že jasno začrtani, od tu pa se začne praktično oblikovanje grafične podobe (1).
2.4

OBLIKOVANJE

Kadar oblikujemo osnovne elemente grafične podobe, moramo imeti v mislih nekaj
pravil. Rešitev naj bo enostavna, saj so običajno ravno take grafične podobe najbolj
učinkovite. Oblika logotipa in simbola naj se navezujeta na dejavnost, ki jo izbrana
organizacija vrši. Glede na to, da naj bi se idealna grafična podoba oblikovala zgolj
enkrat, naj raje sledi tradiciji kakor trenutnim trendom. Nima smisla oblikovati grafično
podobo, ki lahko praktično že naslednji dan velja za zastarelo. Idealno je, da si simbol
ali logotip organizacije oseba zapomni čim prej, če je možno že po prvem ogledu. Ne
smemo pozabiti, da se bo simbol pojavljal v vseh možnih velikostih, od najmanjših na
vizitkah, do največjih na jumbo plakatih. Na koncu vsega je pomembno tudi to, da
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pravila pri oblikovanju (deloma) kršimo, s tem pa lahko dobimo grafično podobo, ki
sega preko konkurenčnih grafičnih podob (8).
2.4.1 Simbol in logotip organizacije
Repovš (1995) navaja: »Simbol organizacije je osnova celostne grafične podobe in ga
zaznavamo kot najpomembnejšega med ostalimi elementi podobe. Z njim naj bi na
vizualni način povzeli glavna strateška izhodišča, ki smo jih oblikovali v prejšnjih
korakih. Simboli so umetni znaki, ki predstavljajo stvari in pojave.«
Poznamo več vrst simbolov, ki spadajo v različne stroke. Lahko so matematični,
lingvistični, znanstveni in grafični. Slednji so del celostne grafične podobe organizacije,
ki povzemajo bistvo organizacije. Simbol je skupek likov na ozadju, ki s svojo obliko in
barvo označujejo pomen organizacije. Čustveno razumevanje simbolov se dogaja v
človeški podzavesti, zaradi tega tudi simbol, ki ga vidimo prvič, vzbuja čustva, ki naj bi
idealno bila pozitivna (2).
Simboli povezujejo pomen v obliko. Oblikovalec mora zaradi tega povezati svoja
znanja iz razvijanja kreativne ideje, izkušenj, tehničnih znanj in lastnega občutka. Tukaj
ne gre za enostaven proces, ampak gre, podobno kot pri izbiri imena, za filtriranje
mnogih idej in predlogov. Tudi ko je simbol že izbran, gre skozi drugi krog testiranja,
kjer se zopet pojavijo nove ideje. Pri procesu izbire pravega simbola, se mora
oblikovalec zavedati, da bo verjetno ta simbol imel dolgo življenjsko dobo in bo
reproduciran na tisočih, če ne milijon izdelkih (1).
Že v strateški stopnji projekta iz vseh zbranih in ugotovljenih podatkov razumemo,
kakšna je ciljna skupina potrošnikov organizacije. Glede na to, da smo že omenili, da
lahko simboli vzbujajo pozitivne ali negativne asociacije, je jasno, da lahko zbujajo tudi
oboje hkrati. Nekomu lahko en simbol pomeni nekaj pozitivnega, medtem ko drugemu
vzbuja negativna čustva. Zaradi tega moramo biti pri oblikovanju simbola pozorni na
to, komu je namenjen, kakšna je ciljna skupina organizacije (9).
Poznamo tri osnovne vrste grafičnih simbolov. Ti so: tipografski, abstraktni ali
deskriptivni. Seveda lahko prihaja tudi do kombinacij med njimi (2).
Tipografski simboli so lahko posamezne črke ali sestavljanke črk, ki predstavljajo
simbol podjetja. Ne smemo jih mešati z logotipom, ki je ime podjetja, zapisano z
značilnim znaki podjetja. Prednost tipografskih simbolov je njihova zapomnljivost.
Lažje si jih zapomnimo, ker imajo likovni in tudi lingvistični pomen. Na Sliki 2 lahko
vidimo primer tipografskega simbola; v tem primeru simbol znamke Calvin Klein (2).

7

Slika 2: Tipografski simbol (10).

Abstraktni simboli so tisti, ki ne predstavljajo realnih stvari. Gre za geometrijske like
oziroma kombinacije teh, ki predstavljajo popolnoma novo obliko za predstavitev
organizacije. Prednost teh je, da so na začetku brez pomena, ki ga pridobijo šele preko
organizacije. Na Sliki 3 je prikazan simbol brskalnika Google Chrome, ki je abstrakten
(2).

Slika 3: Abstraktni simbol (11).

Deskriptivni simbol, ki mu lahko rečemo tudi ikonični, je simbol, ki predstavlja dejansko
stvar v povezavi z organizacijo. Gre torej za obliko, povzeto po realnem svetu, brez
simboliziranja. Zaradi tega organizacija težko vpliva na njen pomen in se običajno
skozi čas razvijajo tako, da postajajo vedno bolj abstraktni. Simbol organizacije Fructal
(Slika 4) prikazuje jablano, ki je dejanska stvar in se zaradi tega uvršča med
deskriptivne simbole (2).

Slika 4: Deskriptivni simbol (12).
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Ko povežemo simbol, z značilno pisavo, dobimo logotip organizacije. Pomembna je
oblika logotipa, po raziskavah se ja namreč izkazalo, da se najbolje obnese
horizontalna postavitev le–tega. Verjetno zaradi tega, ker so naše oči navajene slediti
informacijam od leve proti desni in tako tak logotip zajame največ pozornosti (5).
Pri oblikovanu se moramo zavedati tudi, da živimo v dobi, kjer je ikona pomembnejša
od napisa. Zaradi tega je simbol v zadnjih časih pomembnejši od celotnega logotipa in
mora sam po sebi že povzemati ključne točke organizacije (7).
2.4.2 Kreativni proces
Kreativni proces je proces, v katerem s pomočjo informacij pridemo do novih rešitev;
v tem primeru grafičnih. Preden pridemo do končne rešitve, moramo skozi tri stopnje
kreativnega procesa.
Prva stopnja se imenuje informacija. Gre za zbiranje informacij o problemu, katerega
rešitev iščemo. V našem primeru sem spada zbiranje informacij in raziskovanje o
organizaciji. Naslednja stopnja, ko zberemo potrebne informacije, je stopnja
inkubacije. Gre za proces, ki se delno dogaja v zavednem, delno pa v nezavednem
delu možganov. V tem času nastajajo povezave in spleti povezav med informacijami
o problemu in našimi izkušnjami iz preteklosti. Na čas trajanja te stopnje težko
vplivamo, pomaga pa dodajanje informacij in izkušnje oblikovalca. Tretja, zadnja
stopnja kreativnega procesa, je iluminacija. Tukaj nenadno dobimo idejo o rešitvi
problema, ki ustreza pridobljenim informacijam. Zelo redko se zgodi, da je prva ideja
tudi končna ideja. V tem primeru se vrnemo v proces inkubacije tolikokrat, dokler ne
najdemo rešitve, ki ustreza vsem kriterijem (2).
Kadar se lotimo kreativnega procesa se moramo zavedati, da je ta nasproten od
razumnega življenja, ki ga živimo. Tukaj je dovoljena ogromna svoboda in možnost
eksperimentiranja, dokler ne dobimo želenih rezultatov. Kreativni proces lahko na
začetku kreativnega razmišljanja traja dolgo časa, se pa skozi praktično delovanje v
kreativi občutno krajša (13).
2.4.3 Barve
Barva je predstavnik identitete organizacije, takoj za obliko simbola in pred tipografijo
simbola. Kar 60 % odločitev za nakup naj bi bilo povezanih z barvo produkta ali
embalaže. Zaradi tega je izbor barve izjemno pomemben pri začetkih oblikovanja
celostne grafične podobe (1).
Barve imajo svoj vpliv na psihološko in fiziološko stanje človeka, lahko pa tudi na
filozofska prepričanja. Ista barva ima lahko različne pomene glede na kulturo, v kateri
je uporabljena, ali pa v povezavi s kontekstom. Seveda ob izbiri primerne barve ne
smemo pozabiti na kvaliteto reproduciranja barve in barvno upravljanje, da dobimo
najboljše možne izdelke, ne glede na medij, v katerem bodo prikazani (1).
Vsako barvo lahko definiramo s tremi spremenljivkami. Prva je barvni ton, druga je
nasičenost oz. pestrost barve, tretja pa svetlost. Nasičenost (Slika 6) ali pestrost barve
govori o količini sivine v barvi. Bolj nasičeni barvi rečemo tudi živahna barva. Na Sliki
5 lahko vidimo, da je nasičenost opisana kot horizontalna odmaknjenost od sredine
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objekta. Svetlost (Slika 7) je primerjava svetlosti barve s sivo lestvico, katere skrajni
točki sta črna in bela. Na Sliki 5 je svetlost opisana z navpičnico, kjer je najvišja točka
najsvetlejša, najnižja pa najtemnejša. Z barvnim tonom (Slika 8) opisujemo, kje na
barvnem krogu se naša barva nahaja. Definira ga valovna dolžina barve v žarku
svetlobe. Na Sliki 5 je prikazan kot obod tridimenzionalnega objekta (14).

Slika 5: Barvni ton, nasičenost in svetlost – prilagojeno po (14).

Slika 6: Nasičenost.

Slika 7: Svetlost.
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Slika 8: Barvni ton – prilagojeno po (16).

V nadaljevanju si oglejmo, kako barve vplivajo na človekovo mišljenje in fiziološke
procese v telesu.
•

Rdeča

Rdečo barvo največkrat povežemo z ognjem ali krvjo. Je barva aktivnosti,
vznemirjenosti in strasti. Tako kot ostale tople barve vzpodbuja delovanje telesa.
Pospeši nam srčni utrip in daje občutek topline. Bila naj bi barva poguma in odločnosti
(15, 16).
•

Rumena

Rumena je še ena topla barva, ki predstavlja moč in mladost, lahko pa tudi večnost.
Je zelo nasilna in daje občutek raztezanja čez svoje meje. V negativnem pomenu lahko
predstavlja tudi hinavščino in strahopetnost. Fiziološko tudi ta barva pospeši človekovo
delovanje. Odvisno od odtenka lahko predstavlja različna občutja. Toplejši odtenki
rumene prikazujejo veselje in srečo, medtem ko imajo hladnejši, zelenkasti odtenki
večkrat negativen pomen (15–17).
•

Oranžna

Oranžna je najbolj žareča med barvami, saj se nahaja med rumeno in rdečo. Povzema
lastnost obeh in tehta med strastjo rdeče in stabilnostjo rumene. Je zelo
ekstrovertirana barva, ki je najbolj privlačna otrokom in mladim. Mehkejši odtenki
oranžne delujejo prijateljsko in osvežujoče. Lahko predstavlja tudi človeški nagon,
nekoč pa je bila barva nezvestobe in razuzdanosti (15–17).
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•

Zelena

Zelena je barva narave, ki pomirja in predstavlja ravnovesje med toplim in hladnim.
Lahko rečemo tudi barva ravnotežja in stabilnosti. Ne vzpodbuja človeškega telesa,
ampak ga umirja. Na negativni strani lahko predstavlja razpadanje ali pa opisuje
sovražnika (15, 16).
•

Modra

Modra je najhladnejša med barvami, zaradi tega tudi najbolj upočasni človekovo
fiziologijo. Je barva neskončne globine in oblikam daje mehkobo. Lahko predstavlja
mir in zadovoljstvo, po drugi strani pa tudi temačnost ali dvom (15, 16).
•

Vijolična

Vijolična je iz preteklosti barva veličine in pomembnosti. Prav tako velja za barvo
skrivnosti. Nahaja se med modro in rdečo in tako predstavlja most med njima; med
strastjo in umirjenostjo (15, 16).
•

Rjava

Rjava je barva preprostosti in stabilnosti, lahko pa tudi ponižnosti in revščine. V nas
vzbudi spomin na jesen, odpadanje, žalost. Velikokrat se ji pripisuje tudi lastnosti črne
(15, 16).
•

Črna

Črni barvi pripisujemo slabšalni pomen. Najpogosteje jo povezujemo s smrtjo ali
koncem brez povratka. Lahko je tudi barva depresije in osamljenosti. Z njo poudarimo
barvo, poleg katere jo postavimo in tako okrepimo pomen te barve (15, 16).
•

Bela

Tudi bela barva spada med hladne barve in predstavlja eno skrajnost barvne lestvice.
Je barva svobode in čistosti. Najpogosteje ima pozitivno konotacijo (15, 16).
•

Siva

Siva predstavlja odtenke med absolutnima barvama, črno in belo. Je barva
neodločenosti, dolgočasja, lahko tudi otožnosti in strahu. V umetnosti siva običajno
zamenja drugo barvo, katere ideologijo želi potlačiti (15, 16).
Glede na spremenljivke, ki določajo barvo (barvni ton, nasičenost in svetlost), je bila
narejena raziskava o psiholoških učinkih barve na človeka. Običajno pri čustvih, ki
opisujejo barvo, omenjamo samo barvni ton. V tej raziskavi je bilo dokazano, da na
človekovo dojemanje in čustven odziv na barvo, vplivata tudi nasičenost in svetlost. To
pomeni, da ni nujno, da rdeča barva vedno vzpodbuja fiziologijo človeka, modra pa
umirja. Možno je najti tudi barvo, pri kateri bo modra delovala bolj vzpodbujajoče kot
rdeča. Zaradi tega je pri oblikovanju potrebna pozornost ne le na ton barve, ampak
tudi na nasičenost in svetlost (18).
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2.4.4 Tipografija
Črkopis in tipografija sta elementa celostne grafične podobe, ki morata biti izbrana ali
ustvarjena premišljeno, da homogeno spadata v celostno grafično podobo (2).
Črkopis predstavlja vse znake abecede in posebne znake tako, da se lahko z njimi
pisno izražamo. Na svetu je ustvarjenih na tisoče različnih pisav, vsaka pa ima svoj
karakter. Vsakodnevno so ustvarjene nove pisave, bodisi zaradi tega, da zadovoljujejo
točno določene potrebe, bodisi zaradi tega, da dajo nekemu proizvodu značilno noto
(1).
Tipografija je način postavitve pisave na likovno površino. Pisavi lahko dodajamo tudi
druge likovne prvine, če z njimi dosežemo večjo sporočilnost (2).
Egipčanske pisave oziroma pisave z oglatimi serifi (angl. slab serif) so pisave, kjer je
debelina vseh potez približno enaka ali popolnoma enaka. Skupaj z linearnimi
pisavami jih uvrščamo v tehnični slog, saj sta bila to sloga pisav tehnikov in inženirjev.
Te vrste pisav so se razcvetele predvsem v obdobju 19. in 20. stoletja, egipčanske pa
se imenujejo, ker so nastale po Napoleonovem obisku v Egiptu ob koncu 18. stoletja.
Prva pisava z oglatimi serifi je tako nastala leta 1815, imenovana pa je bila antique. V
začetku so bile te pisave narejene zgolj v krepki ali ekstra krepki različici, kasneje pa
so se pisave te vrste tanjšale vse do ekstra svetle različice (19).
Do industrijske revolucije so se pisave uporabljale zgolj za tisk knjig, po njej pa je
nastala potreba po komercialni uporabi pisav za plakate in oglase. Sprva so uporabljali
zgolj odebeljene pisave, ki so jih že poznali, ampak rezultati niso bili ustrezni. Zaradi
tega so posegli po pisavah z oglatimi serifi, ki delujejo močno in stabilno v večjih
velikostih (20).
Logotip organizacije izkoristi tipografijo, da predstavi ime organizacije ali njene
začetnice na originalen način. Največkrat iz logotipa izhaja celostna grafična podoba
(21). Na Sliki 9 je prikazan logotip znamke Nike, ki ga predstavljajo značilne linearne
črke v kombinaciji s simbolom, kljukico.

Slika 9: Logotip Nike (22).
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2.4.5 Osnove likovne teorije
Če želimo ustvariti likovno delo, se zagotovo srečamo z likovnimi prvinami. Poznamo
pet osnovnih likovnih prvin. To so oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva. Tudi
osnovne likovne prvine delimo na dva dela. Točka, linija, svetlo-temno in barva so
orisne likovne prvine, s katerimi orisujemo orisano likovno prvino, obliko (16).
Linija je sled, ki vodi oko od ene točke do druge. Ta linija je lahko aktivna, če nastane
kot sled gibanja, lahko pa je pasivna, če predstavlja rob med ostalimi likovnimi
prvinami. Gibanje je lahko hitro, počasno, sunkovito, valovito, zlomljeno ipd. Zaradi
tega lahko sklepamo, da lahko z različnimi oblikami linij prikažemo različne načine
gibanja. Če linijo sklenemo in z njo obkrožimo prostor na likovni površini, s tem dobimo
obliko, ki ima enak značaj, kakor linija, ki jo obriše (16, 23).
Pri vidnem zaznavanju je ena izmed prvih stvari, ki jih naredimo, razlikovanje med
likom in ozadjem. Lik je tisti element, ki pritegne našo pozornost in ga dojemamo kot
obliko, ozadja pa običajno ne dojemamo kot obliko. Lik opazujemo, kot da je pred
ozadjem in ima hierarhično večji pomen kot ozadje. Na Sliki 10 lahko vidimo črn
trikotnik na belem ozadju. Trikotnik označen s črko a v tem primeru predstavlja lik,
oblika označena s črko b pa ozadje (16).

Slika 10: Lik in podlaga – prilagojeno po (16).

Če imamo na podlagi več likov, se v naši podzavesti ti liki med seboj grupirajo in
organizirajo. Tudi tukaj veljajo določeni zakoni za razporeditev elementov na podlagi:
• zakon podobnosti (Slika 11),
• zakon bližine (Slika 12),
• zakon zaprte oblike (Slika 13),
• zakon skupne usode (Slika 14),
• zakon izkušnje (Slika 15) (11).
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Slika 11: Zakon podobnosti – prilagojeno po (16).

Slika 12: Zakon bližine – prilagojeno po (16).

Slika 13: Zakon zaprte oblike – prilagojeno po (16).

Slika 14: Zakon skupne usode – prilagojeno po (16).
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Slika 15: Zakon izkušnje – prilagojeno po (16).

Na dvodimenzionalni površini, na kateri običajno delamo, lahko ustvarimo občutek treh
dimenzij. Tega se lotimo s prostorskimi ključi. Tridimenzionalnost dosežemo z
nagnjenostjo, razliko v velikosti, teksturami, barvami, zračno perspektivo, natančnostjo
detajlov, svetlostjo in prekrivanjem elementov (16).
Nestabilni liki nam dajejo občutek gibanja, z njimi pa najlažje usmerimo pogled.
Osnovna likovna prvina, ki opisuje gibanje, je linija. Če kontinuirano premikamo isti lik
po poti linije, bomo dosegli občutek gibanja. Občutek gibanja lahko še okrepimo z
nejasnimi robovi, ki dajo občutek hitrosti (2).
2.5

TEHNOLOGIJA SLEDENJA OČESNIM PREMIKOM

Sledenje očesnim premikom (angl. eye tracking) je metoda spremljanja vidne
pozornosti človeka. Z njo lahko določimo, kam opazovalec gleda, koliko časa je
fokusiran na točko in po katerih poteh se premika od ene točke pozornosti do druge.
Omogoča raziskovanje pozornosti človeka, ki je sam ne more opisati (24).
Metoda torej določa točko, kamor so usmerjene oči in pot, kateri oči sledijo. Deluje
tako, da oddaja določeno valovno dolžino svetlobe in spremlja odboj te svetlobe od
človeškega očesa. Uporabljena je infrardeča svetloba, ki je človeku nevidna in zato ne
moti opazovalca. Ko naprava zazna odbito svetlobo, se preko algoritmov izračuna
usmerjenost pogleda očesa (24).
Tehnologija sledenja očesnim premikom zaznava približno 8 % človeškega vidnega
polja. Gre za sliko, ki se zrcali direktno na rumeno pego očesa. To je območje v očesu,
ki je najbolj občutljivo na odbito svetlobo in zaradi tega tu vidimo najbolj izostreno sliko
predmeta. Kljub temu da je to majhen delček celotnega vidnega polja človeka, tu
dobimo več kot polovico vidnih informacij in je najboljši pokazatelj pozornosti (24).
Pri tehnologiji sledenja očesnim premikom naprava beleži dva tipa pozornosti očesa.
Imenujeta se fiksacija (ali ustavitev) in sakada (ali premik). Fiksacija je trenutek
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negibne pozornosti, kjer se oko osredotoči zgolj na en del opazovanega predmeta.
Merimo število fiksacij in pa čas trajanja fiksacij. Sakade so skoki oči med fiksacijami,
ki praviloma trajajo precej manj časa kot fiksacije. Tudi tukaj se meri število in trajanje
sakad. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko pridobimo toplotne mape, ki nam
pokažejo področja, ki so opazovalca najbolj pritegnila (25).
Čas fiksacij in sakad je odvisen od motivacije gledanja, časa izpostavljenosti in drugih
spremenljivk. Vseeno velja, da je dolžina sakade med 20 in 40 milisekund (ms).
Sakada je najhitrejši premik v človeškem telesu, ljudje pa jih dnevno naredimo približno
170 tisoč. Fiksacije trajajo nekoliko dlje. Gre za od 200 do 500 ms ustavitve očesa, v
katerih se slika projicira na mrežnico očesa (26).
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
MATERIALI IN METODE

3.1.1 Programska oprema
Za izdelavo celostne grafične podobe smo uporabili programa Adobe Ilustrator CC in
Adobe Photoshop CC. Za obdelavo podatkov pridobljenih rezultatov anket smo
uporabili Microsoft Excell, celotno diplomsko delo pa je bilo narejeno na operacijskem
sistemu macOS High Sierra. Spletni anketni vprašalnik je bil izveden na portalu 1ka
(povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/169215&preview=on).
3.1.2 Strojna oprema
Diplomsko delo smo delali na 13 inčnem računalniku Macbook Pro, različica iz leta
2015. Pri ilustriranju smo si pomagali z grafično tablico Wacom Intuos Art. Za analizo
očesnih premikov pa smo uporabili napravo za sledenje očesnim premikom Tobii
X120.
3.1.3 Anketna vprašalnika
Za oceno primernosti nove grafične podobe državnega prvenstva smo oblikovali dve
anketi. Ena je potekala prek spleta, kjer smo pridobili rezultate s precejšnjim
subjektivnim vplivom. Z enako veliko testno skupino smo ponovili anketo s pomočjo
tehnologije sledenja očesnim premikom in z njo pridobili še objektivne rezultate glede
na pozornost anketiranca.
Spletni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj o starosti in spolu, kasneje pa so bile
prikazane grafične rešitve, katerih primernost je ocenil anketiranec. Primernost se je
ocenjevala na 5-stopenjski lestvici, kjer je ocena 1 označila element kot zelo
neprimeren, ocena 5 pa kot zelo primeren. Drugi tip vprašanj je bila primerjava dveh
grafičnih rešitev in izbor ustreznejše.
Testiranje s tehnologijo sledenja očenim premikom se je začelo z vprašanjem o spolu
in starosti, kasneje pa so se anketirancem prikazovale slike končnih izdelkov, oni pa
so, podobno kot pri spletni anketi, na 5-stopenjski lestvici, ocenili ustreznost izdelkov.
Tako so se beležili odgovori na anketna vprašanja in premiki pogledov.
Oba anketna vprašalnika sta v celoti prikazana v prilogah A in B.
Med vprašanji, je naprava za sledenje očenim premikom beležila premike pogledov
anketirancev. Posamezni grafični element se je opazovalcu prikazoval pet sekund,
naprava za sledenje očesnim premikom pa je v tem času izmerila potrebne podatke.
Elementi so se prikazovali v naslednjem vrstnem redu: logotip, plakat 1 (Slika 19, črka
a), plakat 2 (Slika 19, črka b), plakat 3 (Slika 19, črka c), plakat 4 (Slika 19, črka d),
štartna lista, nov urnik, star urnik, nova diploma in stara diploma.
3.1.4 Vzorec testirancev
Spletna anketa je bila narejena v skupini 50 ljudi, kjer je bilo 80 % žensk in 20 % moških
(Slika 16). V anketi je sodelovalo 44 % oseb, starih do 20 let, 46 % oseb med 21 in 35
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let in 10 % oseb, starih med 35 in 60 let, nobena oseba pa ni bila starejša od 61 let
(Slika 17).

Slika 16: Anketiranci glede na spol.

Slika 17: Anketiranci glede na starost.

Na Sliki 18 je prikazano, da je pri analizi sodelovalo 35 žensk in 15 moških, to pomeni
70 % žensk in 30 % moških. Največ anketirancev je bilo v starostni skupini med 21 in
35 let (54 %), 42 % jih je bilo mlajših od 20 let, 4 % pa so bili stari med 36 in 60 let
(Slika 19).

Slika 18: Anketiranci glede na spol.

3.2

Slika 19: Anketiranci glede na starost.

OPREDELITEV PLESNE ZVEZE SLOVENIJE IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Ples je želja človeka po gibanju, po sledenju ritmu s koraki in zaradi te želje se je vse
začelo v družabnih okoljih. Vsaka plesna zvrst ima svoje korenine in svojo zgodbo,
zagotovo pa povsod v samem začetku združuje izražanje z druženjem. Šele ko
plesalec razume svoje telo in gibanje, lahko postane ples tudi šport. V zadnjih letih se
je postavila velika meja med plesom kot družabnim dejanjem in plesom kot športnim
dogodkom. V želji organizatorja je, da se na državno prvenstvo vrne želja po druženju,
tekmovanje, rezultati pa naj bodo sekundarnega pomena.
Tekmovalni plesi se v Sloveniji trenutno razvrščajo v tri veje. To so sekcija za
standardne in latinskoameriške plese, sekcija za akrobatski rokenrol in sekcija za
moderne tekmovalne plese. Seveda je v vsaki sekciji še več drugih podzvrsti plesa,
ampak te tri postavljajo temelj za športni ples v Sloveniji (27).
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Standardni in latinskoameriški plesi so bili kot tekmovalni plesi vpeljani s strani
Angležev. Tam so standardizirali korake in začeli prirejati tekmovanja. Danes gre za
tekmovanje v desetih plesih, na tekmovanjih pa prevladujeta eleganca in glamur (27).
Akrobatski rokenkrol izhaja iz sredine prejšnjega stoletja, ob koncu sedemdesetih let
pa je bil pripeljan tudi v Slovenijo. Pripeljali so ga plesalci standardnih in
latinskoameriških plesov, s tem pa so vzbudili veliko zanimanje med mladimi
generacijami. Akrobatski rokenrol je disciplina, kjer je ples nadgrajen z gimnastičnimi
in akrobatskimi elementi, ki mnogokrat osupnejo publiko (27).
Moderni tekmovalni plesi so bili na mednarodnem nivoju najkasneje uvrščeni med
tekmovalne plese. Ustanovitev organizacije IDO (International Dance Organization) je
poskrbela, da so se lahko med seboj pomerili plesalci vseh tistih disciplin, za katere
prej tekmovanj ni bilo. Tudi moderni tekmovalni plesi se delijo na tri veje. To so scenski
plesi, ulični plesi in tisti plesi v paru, ki ne spadajo med standardne in latinskoameriške
(27).
Plesna zveza Slovenije je bila ustanovljena 16. maja 1954 in odtlej skrbi za
tekmovanja, na katerih se združujejo slovenske plesne šole in učitelji. Tekmovanja so
se seveda začela samo v standardnih in latinskoameriških plesih, šele kasneje pa tudi
za druge plesne zvrsti. Leta 1984 je bilo v Sloveniji organizirano prvo državno
prvenstvo v akrobatskem rokenrolu, dve leti kasneje, leta 1986, pa še v modernih
tekmovalnih plesih, ki so se takrat imenovali show plesi (27).
Do leta 2014 so tekmovanja za posamezne sekcije potekala ločeno, v tem letu pa se
je državno prvenstvo prvič odvijalo za vse sekcije hkrati. Seveda je pri organizaciji tako
velikega dogodka prišlo do nekaj začetniških organizacijskih napak, ampak se je
tradicija skupnega državnega prvenstva ohranila. Vsako leto kvaliteta tega dogodka
raste, ta trend pa naj bi se nadaljeval še naprej. Organizacija vedno poteka s strani
ene izmed slovenskih plesnih šol, ki ji Plesna zveza Slovenije dodeli naslov
organizatorja.
3.3

STRATEŠKO PLANIRANJE

Prek zbiranja dosedanjih podatkov o državnem prvenstvu smo lahko okvirno določili
javno mnenje in trenutno stanje dogodka in njegove grafične podobe. Grafična podoba
je z leti močno variirala, do zdaj pa še niso uspeli uskladiti osnovnih elementov le-te.
Pomembno se nam zdi, da se organizira vizualno podobo tako, da bosta vsako leto
vsaj logotip in simbol povezovala te dogodke, četudi se tema za ostale elemente
spreminja.
Po zbiranju podatkov smo opravili intervju s predsednikom Plesnega studia Novo
mesto, Robertom Grmekom, ki bo prevzel organizacijo državnega prvenstva v
naslednjem letu. Na podlagi intervjuja in prej zbranih podatkov smo podatke združili v
dispozicijo za oblikovanje in povzeli ključne točke, iz katerih smo pri oblikovanju
kasneje izhajali. Če povzamemo dispozicijo, ta narekuje, naj grafična podoba najprej
pokaže individualnost posameznika ali posameznega stila, hkrati pa plesalce med
seboj povezuje in spodbuja pretok znanja med njimi. Želja organizatorja je tudi, da se
vrnemo nekoliko v preteklost, ko meja med tekmovalnim plesom in plesom kot
družabnim dejanjem še ni bila tako jasno zarisana.
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3.3.1 Poslanstvo
Poslanstvo državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije je organizacija vsakoletnega
dogodka v najboljših možnih pogojih. To pomeni, da imajo najboljši slovenski plesalci
možnost tekmovati na enem mestu in s tem dogodkom doseči presežke tako v
plesnem kot v organizacijskem smislu. Organizator poskrbi za vse, od postavitve odra,
luči, gladkega poteka po urniku, kvalitetnega povezovalca do dodatnih ugodnosti, ki
čakajo plesalce in obiskovalce. Plesna zveza poskrbi za usposobljene sodnike in
celoten protokol sojenja ter pravično tekmovanje po pravilniku Plesne zveze Slovenije.
3.3.2 Vizija
Na državnem prvenstvu naj se zberejo plesalci, ki želijo deliti svoje znanje in prejemati
znanje sotekmovalcev. Za pretok znanja je potrebno spoštovanje in najbolj
pomembno, pozitivna naravnanost. Prek tega pretoka energije in znanja naj pride tudi
do pravičnih rezultatov in spoštovanja med plesalci, sodniki in gledalci.
3.3.3 Filozofija
Enkrat na leto se slovenskim plesalcem omogoči tekmovanje na državnem prvenstvu.
Naj bo teh nekaj dni nepozabnih, tako za plesalce, kakor za gledalce in organizatorje.
Naj bo državno prvenstvo pripravljeno na najvišjem možnem nivoju v vseh aspektih.
Vsako državno prvenstvo mora biti na svoj način nepozabno.
3.3.4 Ime in slogan
Ime Državc se že nekaj let uporablja kot ime državnega prvenstva Plesne zveze
Slovenije. Ker se nam zdi ime primerno dogodku, smo se odločili, da ga ohranimo. Z
njim poenostavimo celotno ime, Državno prvenstvo Plesne zveze Slovenije, hkrati pa
hudomušno približamo ime mladostnikom in mladim po srcu, katerih v plesu ne
manjka.
Slogan državnega prvenstva izhaja iz njegove vizije. Predstavili smo ga kot preprosto
geslo, ki se glasi: »Spoštovanje, deljenje in pozitiva.«
Spoštovanje naj bo med koreografi, plesalci, sodniki in celotno skupino ljudi, ki se
zbere na tem dogodku. S spoštovanjem pride tudi do pokroviteljstva in iz
pokroviteljstva do deljenja. Deli naj se energija in znanje med vsakim posameznim
obiskovalcem državnega prvenstva, od tam pa naj odidejo bolj izpopolnjeni kot prej.
Pozitiva in druženje sta osnovi plesa. Na tem se je ples začel graditi, velikokrat pa
zavoljo tekmovanja na to pozabimo. Naj se dobra volja in pozitiva v večji meri vrneta
na največji plesni dogodek v Sloveniji.
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4
4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA
OBLIKOVANJE

Na podlagi strateških ugotovitev in vseh ostalih pridobljenih podatkov smo se lotili
oblikovanja.
4.1.1 Tipografija
Odločili smo se za uporabo pisave z imenom Paul Slab, katere avtorja sta Fargus
Meiser in Lukas Bischoff (Slika 20). Pisava je narejena v osmih različnih debelinah,
tako da jo lahko uporabimo za različne namene. Že v imenu pisave vidimo, da gre za
egipčansko pisavo oz. pisavo z oglatimi serifi (angl. slab serif). Razlike v podebelitvah
linij so minimalne in tako vse linije delujejo enako debele. Zaradi tega je pisava zelo
primerna za naslove in večje napise, ker pa je narejena v različnih debelinah, lahko
tanjše oblike pisave apliciramo tudi na manjše napise. Za pisavo z oglatimi serifi smo
se odločili zaradi močnega izgleda. Ta slog pisave se uvršča v tehnični slog, s čimer
smo ciljali na tehnično dovršenost v plesu. Poleg tehnike ima ples še dodatno vrednost
zaradi moči izražanja, zato smo tehnično pisavo nadgradili z živahnejšim
oblikovanjem, ki grafičnim elementom doda dušo in življenje.
Za ime dogodka v logotipu smo uporabili krepko pisavo, za sekundarno pa ekstra
lahko. Na plakatih in ostalih grafičnih elementih smo ekstra lahko pisavo v podnaslovu
in sloganu kombinirali z ekstra krepko, tako da je kontrast med njima še večji, naslovi
pa še bolj vpadljivi.

Slika 20: Črkopis.
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4.1.2 Barve
Pri oblikovanju simbola smo najprej izbrali tri barve, ki jih na Sliki 21 vidimo v zgornji
vrstici. Kasneje smo pri oblikovanju ostalih elementov dodali še ostali dve barvi, ki
predstavljata protiutež osnovnim trem.

Slika 21: Barvna shema.

Vijolična barva je v simbolu povezana z latinsko ameriškimi plesi. Izbrali smo jo, ker je
v preteklosti veljala za barvo pomembnežev in vplivnežev. Standardni in latinsko
ameriški plesi s svojo eleganco in vzvišenostjo delujejo aristokratsko, od tod pa sledi
povezava tega plesnega stila z vijolično. Prav tako se vijolična barva najbolj približuje
modri, ki oblikam daje mehkobo.
Za moderne tekmovalne plese in akrobatski rokenrol smo vedeli, da želimo toplejše
barve, ki so bolj energične in tako kažejo lastnosti teh dveh sekcij. Pri obeh smo se
odločili za odtenek oranžne. Za moderne tekmovalne plese se ta odtenek nagiba bolj
k rumeni, ki ji doda večjo umirjenost, stabilnost, hkrati pa tudi mladost, saj je v teh stilih
največ mladih plesalcev.
Drug, nekoliko bolj rdečkast odtenek oranžne, smo pripisali akrobatskemu rokenrolu,
ki se s svojo drznostjo in energijo lahko povezuje tako z rdečo kot z oranžno barvo.
Rdeča barva je tudi barva nevarnosti, katere pri akrobatskih elementih ne manjka.
Kot protiutež tem trem barvam, ki delujejo zelo toplo in žareče, smo dodali dva odtenka
zelene barve, ki ju vidimo na Sliki 21 v spodnji vrsti. Predstavljata stabilnost in
uravnovešata razmerje med barvami, prav tako pa predstavljata ravnovesje med
posameznimi stili treh sekcij Plesne zveze Slovenije.
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Celotna barvna shema deluje »retro«, z njo se vrnemo dobro desetletje ali dve nazaj,
kar je tudi cilj državnega prvenstva. Vračamo se h koreninam in plesu kot družabni
dejavnosti, za kar je veljal pred tekmovanji.
4.1.3 Simbol in logotip

Slika 22: Simbol in logotip.

Simbol je bil prva vsebina, ki smo jo oblikovali in na njej slonijo tudi ostali izdelki (Slika
22). Na začetku smo izhajali iz druženja in deljenja, zato se nam je krog zdel
najprimernejša osnovna oblika simbola. Okrog krožnice smo gradili celotno ostalo
podobo. Osnova plesa je gib, osnovna likovna prvina, ki opisuje gib, pa je linija. Zaradi
tega smo z različnimi linijami sledili osnovni obliki. Vsaki liniji smo dodali likovne
lastnosti posameznih sekcij državnega prvenstva. Tako smo z različno oblikovanimi
linijami prikazali tri sekcije, ki sestavljajo državno prvenstvo in opozorili na
individualnost, ki je pri plesu, tako kot pri ostalih umetniških dejavnostih, zelo
pomembna. Aktivno linijo smo nato očrtali in iz linije dobili obliko, ki je prevzela enake
lastnosti, ki jih je imela prej narisana linija. Uvrstimo ga lahko med abstraktne simbole,
saj ne predstavlja ničesar dejanskega.
Vijugasta črta predstavlja standardne in latinskoameriške plese. Linija brez oglatih
delov predstavlja eleganco, ki je značilna za tovrstne plese. Vzvišenost te veje
državnega prvenstva smo povezali z vijolično barvo.
Oglata črta predstavlja moderne tekmovalne plese, saj je to najbolj mladosten in hitro
spreminjajoč se del državnega prvenstva. Tu je trenutno največ mladih, povezujemo
pa jih tudi z urbanim okoljem, kjer so se tovrstne zvrsti plesa razvile. Od tod oglate
oblike, ki spominjajo na silhueto urbaniziranih območij. Odločili smo se, da obliko
obarvamo s toplejšim odtenkom rumene, ki jo povezujemo z mladostjo in močjo, ki sta
temelja modernih tekmovalnih plesov.
Zadnja, špičasta linija, predstavlja sekcijo za akrobatski rokenrol. S koničasto linijo,
katere osnovna oblika je bila trikotnik, prikazuje moč in energijo v tej plesni zvrsti. Na
trenutke lahko zaradi svoje energičnosti deluje že agresivno, s svojimi akrobatskimi
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elementi pa poskrbi za adrenalin in nekoliko nevarnejšo plat plesa. Barvo bi umestili
med oranžno in rdečo. Tudi tukaj se kaže moč in energija v tem plesu.
Vsak posamezni del spominja na človeka z odprtimi rokami, kar zopet kaže na pretok
znanja in energije med plesalci in svobodo, ki jo prinaša ples. Na koncu vsake linije se
ta prekriva z drugo. To opisuje spoštovanje in pokroviteljstvo med plesalci različnih
stilov. Različne oblike in barve posameznih delov lahko razumemo tudi kot prikaz
individualnosti v plesu, kjer se lahko vsak izraža, kakor se sam najbolje zna.
4.1.4 Ostala komunikacijska sredstva
4.1.4.1 Serija plakatov
Plakati se s svojo barvo in tipografijo ujemajo z logotipom državnega prvenstva. Vsi
štirje so narejeni na podoben način, narejeni pa so bili kot serija plakatov, ki bi jih
opazovalec med seboj lahko povezal.
Vsak plakat vsebuje ilustracijo plesnih čevljev za eno vrsto plesa, spet pa posamezni
čevlji predstavljajo tudi posamezne sekcije. Na Sliki 23 lahko vidimo, da je plakat pod
črko b ženski plesni čevelj, pod črko c pa moški plesni čevelj za standardne in
latinskoameriške plese. Razlog, da smo tu uporabili oba, je, ker so to plesi v paru, kjer
je razlika med moškim in žensko največja, obvezno pa morata biti prisotna plesalec in
plesalka. Pod črko a je ilustrirana športna copata, ki predstavlja moderne tekmovalne
plese, črka d pa predstavlja obutev za akrobatski rokenrol.
Obutev je postavljena na štirikotnik, ki smo ga zamaknili, da bi dosegli dinamiko in tako
plakate še bolj približali plesu. Na te štirikotnike smo aplicirali teksturo slikarskega
platna, saj je ples seveda tudi umetnost in omogoča izražanje na enak način, kot se
slikar izraža na svojem platnu. Lahko rečemo tudi, da so plesalci barve, plesni parket
pa slikarsko platno.
Uporabili smo ekstra krepko pisavo za naslov in običajno debelino pisave za slogan,
podnaslov in ostale podatke. Naslov deluje prosojno, saj je del, ki stoji pred
štirikotnikom za ozadje, drugače obarvan kot preostali del napisa. Uporabljena je
enaka pisava kot v logotipu, Paul Slab.
Na spodnji del plakata smo uvrstili še logotip državnega prvenstva brez slogana, ki je
največji in potencialne sponzorje, ki se pojavljajo na obeh straneh logotipa v manjših
velikostih.
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Slika 23: Serija plakatov državnega prvenstva.

4.1.4.2 Diploma
Diploma za državno prvenstvo je predstavljena zelo igrivo in nasičeno. Največ
pozornosti pritegne bela površina na sredini, ki prikazuje ključne podatke. Na obarvano
likovno površino smo postavili bel štirikotnik, ki deluje kot list papirja na likovni površini.
Za njim je postavljenih še nekaj enakih štirikotnikov, ki delujejo kot kup papirjev,
razumemo pa jih lahko tudi kot računalniško napako, ki nas spet spominja na preteklost
in vračanje h koreninam. Na diplomi sta tudi dve silhueti plesalcev, ki se na podoben
način kot štirikotniki prikazujeta z zamaknjenimi enakimi elementi. Uporabljena je
enaka pisava kot pri prejšnjih izdelkih, spet pa je na ozadje projicirana tekstura platna,
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enako kot pri seriji plakatov. Napisi o skupini in uvrstitvi, skupaj z logotipom, so tukaj
najpomembnejši in po našem mnenju tudi pritegnejo največ pozornosti (Slika 24).

Slika 24: Diploma.

4.1.4.3 Urnik in štartna lista
Urnik (Slika 25) in štartna lista (Slika 26) sta oblikovana na podoben način, saj se ju
na koncu natisne kot brošuro in na dogodku deli gledalcem. Narejena sta v isti barvni
shemi kot ostali elementi. Z ekstra krepko pisavo je na vrhu izpisan naslov, nižje pa je
kot kup listov na obeh straneh postavljena površina za postavitev potrebnih podatkov.
Po izpisu podatkov bi se na vsako stran dodalo silhueto plesalca, ki se spet v retro stilu
kaže kot enakomerno zamaknjeni elementi, ki spominjajo na računalniško napako. V
ozadju se prepletajo tri oblike, ki so bila osnova za izdelavo simbola. Sam list papirja
predstavlja kvadrat in z njim moderne tekmovalne plese, na levi je valujoča linija, ki
predstavlja eleganco standardnih in latinskoameriških plesov, na desni pa koničasta
oblika, ki kaže energičnost in adrenalin v akrobatskem rokenrolu.
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Slika 25: Urnik.

Slika 26: Štartna lista.
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4.2

REZULTATI ANKET IN TESTIRANJA

4.2.1 Rezultati spletne ankete
Pri prvih treh vprašanjih so anketiranci označili primernost grafičnih rešitev na lestvici
od 1 do 5.
Na Sliki 27 lahko vidimo, da se je nov logotip zdel zelo primeren 23 ljudem, kar
predstavlja 46 % anketirancev, primeren se je zdel 20 % ljudem, srednje primeren 24
% ljudem in neprimeren 10 % ljudem.

Slika 27: Primernost logotipa.

Četrto vprašanje je spraševalo po primernosti celotne serije plakatov za državno
prvenstvo. Na Sliki 28 lahko vidimo, da so se plakati zdeli zelo primerni 60 %
anketirancem, primerni so bili 12 osebam, kar predstavlja 24 % in srednje primerni 16
% ljudem. Nikomur se plakati niso zdeli neprimerni ali zelo neprimerni.

Slika 28: Primernost plakatov.

Slika 29 prikazuje primernost oblike štartne liste. Zelo primerna se je zdela 40 %
anketirancem, primerna 28 % anketirancem, srednje primerna 18 % osebam,
neprimerna pa 6 % oseb. Zelo neprimerna se ni zdela nikomur.
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Slika 29: Primernost oblike štartne liste.

Zadnji dve vprašanji sta primerjali staro in novo grafično podobo urnika in diplome,
anketiranec pa se je moral odločiti, katera se mu zdi primernejša.
Na Sliki 30 vidimo, da se je nov urnik zdel primernejši večini. Za novega se je odločilo
48 oseb, kar predstavlja 96 % anketirancev, za starega pa 2 osebi, kar predstavlja 4
% anketirancev.

Slika 30: Primerjava urnikov.

Primerjava diplom je prikazala, da je ustreznejša nova, prenovljena diploma. Na Sliki
31 vidimo, da se je za staro odločilo 7 oseb ali 14 % anketirancev, za novo pa 42 oseb,
kar predstavlja 84 % ljudi.
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Slika 31: Primerjava diplom.

Na podlagi subjektivnih rezultatov spletne ankete lahko sklepamo, da smo pripravili
ustrezno grafično podobo za dogodek in izboljšali elemente, ki so bili v uporabi prej.
4.2.2 Rezultati testiranja s tehnologijo sledenja očesnim premikom
Tukaj so anketiranci na vsa vprašanja odgovarajali z oceno primernosti na lestvici od
1 do 5.
Pri logotipu, se je 44 % anketirancev odločilo, da je logotip primeren, za številko tri in
srednjo primernost se je odločilo 32 % anketirancev. Oceni dve in pet sta bili izbrani
po šestkrat, kar predstavlja 12 % anketirancev za vsako (Slika 32).

Slika 32: Primernost logotipa.

Pri plakatih smo tokrat analizirali vsakega posebej, ne kot serijo, in vzeli povprečne
vrednosti rezultatov vseh plakatov. Za najslabšo oceno se je v povprečju odločilo 0,5
% oseb, za oceno 2 pa 9 % ljudi. Srednje primeren se je plakat zdel 27 %
anketirancem, največ odgovorov pa je spet dobila številka 4, za katero se je odločilo
38 % ljudi. Zelo primeren se je plakat zdel 25,5 % ljudem (Slika 33).

31

Slika 33: Primernost serije plakatov.

Tudi štartna lista se je večini ljudi zdela primerna. Za ta odgovor se je odločilo kar 42
% ljudi. Zelo neprimerna se ni zdela nikomur, neprimerna je bila za 3 osebe ali 6 %
anketirancev, srednje primerna za 16 %, zelo primerna pa za 26 % oseb (Slika 34).

Slika 34: Primernost izgleda štartne liste.

Pri urniku in diplomi smo imeli možnost uporabiti tudi pretekle grafične rešitve in jih
nato primerjati med seboj. Grafe smo zato izrisali tako, da se vidi primerjava med staro
in novo rešitvijo.
Na Sliki 35 lahko vidimo primerjavo med starim urnikom, ki je označen z zeleno barvo,
in novim, ki je označen z rumeno. 10 % anketirancem se zdi star urnik zelo neprimeren,
pri novem pa se nihče ni odločil za ta odgovor. Star urnik je neprimeren za 40 %
vprašanih, nov pa zgolj za 6 % oseb. Stolpca za srednjo primernost sta si najbližje.
Star urnik so anketiranci z oceno tri označili trinajstkrat, kar predstavlja 26 % vseh
odgovorov, nov urnik pa se zdi srednje primeren osmim osebam ali 16 % anketirancev.
Star urnik je primeren za 20 % oseb, nov pa za 40 % oseb, zelo primeren pa se star
urnik zdi zgolj 4 % anketirancem, nov pa kar 38 % anketirancem. Na podlagi teh
rezultatov lahko sklepamo, da smo izboljšali urnik in ustvarili bolj primerno rešitev.
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Slika 35: Primerjava primernosti novega in starega urnika.

Za diplomo smo naredili enako primerjavo kot pri urniku, kjer novo diplomo spet
predstavljajo stolpci rumene barve, staro pa zeleni (Slika 36). Stara diploma je zelo
neprimerna za 18 % anketirancev, nova pa za 2 %. Za neprimerno je staro diplomo
označilo 38 %, novo pa 10 % oseb. Srednje primerna je stara diploma za 24 %, nova
pa za 34 % anketirancev. Stara diploma se zdi primerna 16 %, nova pa 36 % ljudem.
Za zelo primeren odgovor se je pri stari odločilo 4 %, pri novi pa 18 % ljudi. Tudi ta
primerjava nam je pokazala, da je nova diploma ustreznejša od stare, kljub temu da
so rezultati nekoliko slabši kot pri urniku.

Slika 36: Primerjava primernosti nove in stare diplome.

Če primerjamo rezultate spletne ankete in rezultate anketnega vprašalnika pri anketi s
sledenjem očesnim premikom, so bili pri prvi rezultati nekoliko boljši. Kljub temu je bila
nova grafična podoba državnega prvenstva pri obeh označena kot nadpovprečna in
primerna.
Iz testiranja s sledenjem očesni premikom smo izvozili dve vrsti rezultatov. Najprej
podatki o številu in trajanju fiksacij za posamezno grafično rešitev, kjer smo vzeli
povprečje petdesetih anketirancev. Druga vrsta rezultatov pa so toplotne mape, ki
kažejo, kam in kako pogosto so opazovalci usmerili svoj pogled na posameznih
grafičnih rešitvah. Posamezne fiksacije so obarvane na sliki. Manjša gostota teh je
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obarvana z zeleno barvo, kjer je bila zgoščenost fiksacij večja, pa se barve približujejo
rdeči.
Na Sliki 37 je grafično prikazano povprečno število fiksacij za posamezne izdelke,
točne številke pa so vidne v Preglednici 1. Graf nam prikazuje, kje se je oko ustavilo
največkrat in kje najmanjkrat. Pri starem urniku (urnik 2017) vidimo, da ima najmanjše
število fiksacij, to je 18,36 ustavitev oči v petih sekundah prikazovanja slike. Staremu
urniku sledi diploma 2017 (stara diploma), nato plakat 4, diploma, štartna lista, plakat
3 in urnik. Zgornja tri mesta pripadajo logotipu, plakatu 1 in plakatu 2. Slednji ima 20,94
povprečnih ustavitev. Veliko število fiksacij pomeni, da se je oko premikalo večkrat in
ustavljalo za manj časa, torej pozornost ni bila usmerjena. Pozornost pri manjšem
številu fiksacij je bolj usmerjena, fiksacije pa so daljše.

Slika 37: Povprečno število fiksacij.

Preglednica 1: Povprečno število fiksacij.

ŠTEVILO
FIKSACIJ

URNIK
2017

DIPLOMA
2017

PLAKAT 4

DIPLOMA

ŠTARTNA
LISTA

PLAKAT 3

URNIK

LOGOTIP

PLAKAT 1

PLAKAT 2

18,36

19,18

19,24

19,68

19,72

20,06

20,46

20,62

20,92

20,94

Naslednji podatek je povprečen čas trajanja fiksacij. V povprečju so fiksacije najdlje
trajale pri starem urniku, in sicer 0,237 sekunde. Sledita mu plakat 4 in plakat 3.
Naslednja je stara diploma, nato logotip, urnik, plakat 1, diploma, plakat 2 in štartna
lista, ki ima najkrajši povprečni čas fiksacij, 0,211 sekunde (Slika 38, Preglednica 2).
Daljše trajanje fiksacij pomeni večjo zbranost gledalca, manjši pa večje beganje
pozornosti med informacijami.
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Slika 38: Povprečen čas trajanja fiksacij.

Preglednica 2: Povprečen čas trajanja fiksacij.

POVPREČEN
ČAS
TRAJANJA
FIKSACIJ (S)

ŠTARTNA
LISTA

PLAKAT 2

DIPLOMA

PLAKAT 1

URNIK

LOGOTIP

DIPLOMA
2017

PLAKAT 3

PLAKAT 4

URNIK
2017

0,211

0,214

0,219

0,219

0,227

0,229

0,231

0,233

0,233

0,228

Maksimalni čas trajanja fiksacije pomeni, za koliko časa se je oko najdlje ustavilo na
posamezni grafični rešitvi. Tam, kjer je oko stalo najdlje, je bila pozornost največja. Tu
spet izstopa star urnik z maksimalno dolžino fiksacije 0,621 sekunde. Sledijo mu
elementi po naslednjem vrstnem redu: urnik, štartna lista, stara diploma, plakat 4,
logotip, plakat 3, plakat 1, diploma in plakat 2 z 0,419 sekunde (Slika 39, Preglednica
3). Glede na to je največ pozornosti pritegnil star urnik, najmanj pa plakat 2, čeprav
močno odstopa samo star urnik, ostali podatki pa so si precej blizu.

Slika 39: Maksimalen čas trajanja fiksacij.
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Preglednica 3: Maksimalen čas trajanja fiksacij.

MAKSIMALEN
ČAS
TRAJANJA
FIKSACIJ (S)

PLAKAT 2

DIPLOMA

PLAKAT 1

PLAKAT 3

LOGOTIP

PLAKAT 4

DIPLOMA
2017

ŠTARTNA
LISTA

URNIK

URNIK
2017

0,419

0,449

0,455

0,469

0,471

0,483

0,495

0,505

0,508

0,621

Velika pozornost pomeni, da je čas trajanja najkrajše fiksacije čim daljši. Minimalen
čas trajanja fiksacij najbolj izstopa pri štartni listi (0,050 sekunde), kjer je bila pozornost
najkrajša. Sledijo ji star urnik, nov urnik, plakat 1, plakat 3, nova diploma, stara diploma,
plakat 4, plakat 2 in logotip, kjer je čas trajanja najkrajše fiksacije enak 0,079 sekunde
(Slika 40, Preglednica 4). Logotip je tako v tem primeru pritegnil največ pozornosti,
štartna lista pa najmanj.

Slika 40: Minimalen čas trajanja fiksacij.

Preglednica 4: Minimalen čas trajanja fiksacij.

MINIMALEN
ČAS
TRAJANJA
FIKSACIJ (S)

ŠTARTNA
LISTA

URNIK
2017

URNIK

PLAKAT 1

PLAKAT 3

DIPLOMA

DIPLOMA
2017

PLAKAT 4

PLAKAT 2

LOGOTIP

0,050

0,059

0,063

0,068

0,068

0,068

0,069

0,069

0,073

0,079

Vsaka slika se je anketirancem prikazovala pet sekund. Podatki o skupnem trajanju
fiksacij nam povedo, koliko časa je bilo oko fokusirano na vsebino, ostanek do petih
sekund pa pove, koliko časa je oko iskalo informacije. Večjo pozornost so pritegnili tisti
elementi, ki imajo večji skupni čas trajanja fiksacij. Tako je logotip državnega prvenstva
pritegnil največ pozornosti, saj je bilo oko skoncentrirano na vsebino 4,620 s. Sledijo
mu nov urnik, plakat 3, plakat 1, plakat 2, plakat 4, stara diploma, star urnik, nova
diploma in zadnja štartna lista s časom 4,130 s (Slika 41, Preglednica 5).

36

Slika 41: Skupen čas trajanja fiksacij.

Preglednica 5: Skupen čas trajanja fiksacij.

SKUPEN ČAS
TRAJANJA
FIKSACIJ (S)

ŠTARTNA
LISTA

DIPLOMA

URNIK
2017

DIPLOMA
2017

PLAKAT 4

PLAKAT 2

PLAKAT 1

PLAKAT 3

URNIK

LOGOTIP

4,130

4,256

4,279

4,359

4,428

4,455

4,527

4,529

4,578

4,620

Podatki o času in trajanju fiksacij kažejo, da sta največ pozornosti pritegnila star urnik
in logotip, najslabše rezultate tukaj pa imata obe diplomi, nov urnik in štartna lista.
Plakati se gibljejo na sredini. Pri primerjavi teh vsebin je potrebno tudi upoštevati, da
imajo nekatere vsebine več informacij in je normalno, da oko naredi več krajših fiksacij
kot pri vsebinah, ki niso zelo nasičene.
Toplotna mapa logotipa (Slika 42) kaže, da je bila največja zgoščenost pogledov na
sloganu. Predvsem so se fiksacije dogajale pri besedah »deljenje« in »pozitiva«.
Zgoščenost se kaže tudi na območju simbola, nekoliko manj pa na imenu dogodka.

Slika 42: Toplotna mapa logotipa.
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Toplotne mape plakatov (Slika 43) smo združili, da se vidi podobnost med njimi.
Največja zgoščenost fiksacij je na mestih z informacijami. Pri naslovu zgoščenost ni
velika, je pa zato večja pri sloganu in podnaslovu, ki šele pojasnjuje, čemu je plakat
namenjen. Zgoščenost se na vseh plakatih pojavlja tudi na območju, ki opisujejo datum
in kraj dogajanja, kar je ključna informacija za potencialnega obiskovalca. Pri vseh se
tudi vidi zgoščenost pri logotipu na dnu strani in nekaj fiksacij na območju sponzorjev.
Na prvih dveh plakatih je večja zgoščenost na podatkih o dogodku, pri zadnjih dveh pa
se veliko fiksacij dogaja tudi na območju ilustracije. Menim, da je do tega prišlo zaradi
tega, ker so se plakati prikazovali eden za drugim in so anketiranci že vedeli, kaj lahko
pričakujejo pri naslednjem, razlikovale pa so se ilustracije, ki so proti koncu pritegnile
več pozornosti. Pri prvih dveh plakatih je tako pozornost bolj razpršena, število fiksacij
je veliko, časovno pa so fiksacije krajše. Pri tretjem in četrtem plakatu je fiksacij manj,
posamezni deli pa so pritegnili pozornost za dlje časa. Na plakatih se pojavlja Z-vzorec
gledanja, kar pomeni, da se prve fiksacije zgodijo v zgornjem levem kotu, potujejo v
zgornji desni kot, potem se pogled preseli po diagonalni liniji v spodnji levi kot, konča
pa se v spodnjem desnem kotu.

Slika 43: Toplotne mape plakatov.
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Pri toplotni mapi štartne liste (Slika 44) je nekoliko več razpršenosti. Fiksacij je glede
na ostale elemente srednje veliko, so pa fiksacije precej kratke. Menimo, da bi lahko
štartno listo oblikovali na bolj enostaven način, z manj motečimi dejavniki, saj je že
same vsebine štartne liste ogromno in dodatne distrakcije niso potrebne. Na toplotni
mapi štartne liste lahko vidimo, da se pojavlja F-vzorec gledanja. To pomeni, da
gledalec začne opazovati štartno listo zgoraj levo in se pomakne do zgornjega
desnega roba. Nato ponovi sled nekoliko nižje, s to razliko, da se ne pomakne do roba
lista, opazovanje pa dokonča tako, da vertikalno preleti levi rob.

Slika 44: Toplotna mapa štartne liste.

Na Slikah 45 in 46 vidimo primerjavo toplotnih map starega in novega urnika. Nov urnik
ima, podobno kot nova štartna lista, več fiksacij, ki ne trajajo zelo dolgo. Spet menimo,
da bi bila lahko oblika urnika enostavnejša, z manj zavajajočimi vsebinami, da bi
vsebina dejanskega urnika prišla bolj do izraza.
Star urnik je prejel najmanjše povprečno število fiksacij, s tem pa so bile fiksacije tudi
najdaljše. Glede na te podatke, naj bi bila oblika starega urnika najprimernejša, saj je
najdlje zadržala pogled opazovalca. Toplotna mapa prikazuje nekoliko drugačne
rezultate. Največja zgoščenost fiksacij na starem urniku je na mestu logotipa
sponzorja, ki s svojo barvo in velikostjo najbolj izstopa, sekundarne pa so fiksacije na
pomembnih podatkih, ki jih nosi urnik. Zaradi tega bi, ne glede na prejšnje ugotovitve,
tudi ta urnik označili kot manj ustrezen.
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Slika 45: Toplotna mapa starega urnika.

Slika 46: Toplotna mapa novega urnika.

Toplotni mapi nove in stare diplome sta si precej podobni. Največja zgoščenost je na
najpomembnejših podatkih, imenu skupine, uvrstitvi in mestu uvrščenosti. Spet se na
prenovljeni diplomi pojavlja veliko fiksacij, ki trajajo manj časa, na starejši pa je fiksacij
nekoliko manj, trajajo pa nekoliko dlje. Vseeno pa je, glede na toplotni mapi, pozornost
na stari diplomi bolj razpršena, na novi pa bolj centrirana na ključne podatke diplome
(Sliki 47 in 48). Novo diplomo bi lahko popravili na podoben način kot urnik in štartno
listo, in sicer zmanjšali število dejavnikov, ki odvračajo pogled od pomembnih
podatkov.

Slika 47: Toplotna mapa stare diplome.

4.3

Slika 48: Toplotna mapa nove diplome.

PRIMERJAVA REZULTATOV

Primerjava subjektivnih rezultatov, ki smo jih dobili s pomočjo anketnih vprašalnikov in
objektivnih rezultatov, pridobljenih s pomočjo tehnologije sledenja očesnim premikom,
je naslednja.
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Pri logotipu so bili rezultati obeh vrst testiranj podobni. V spletni anketi je največ oseb
označilo, da je logotip zelo primeren, v vprašalniku med testiranjem očesnih premikov
pa kot primeren. Rezultati sledenja očesnim premikom kažejo, da je z dlje trajajočimi
fiksacijami pritegnil veliko pozornosti.
Serija plakatov je bila za anketirance spletne ankete zelo primerna, za osebe, ki so
sodelovale pri analiziranju sledenja očesnim premikom, pa primerna. S tehnologijo
sledenja očem smo ugotovili, da je pozornost opazovalca v prvih prikazih plakatov
nekoliko bolj begala po posameznem plakatu, kasneje, ko so bili anketiranci že
seznanjeni z obliko, pa so se v posamezne dele plakata bolj poglobili. Podoben način
bi se dogajal tudi v pravem oglaševanju, poskrbeti bi bilo zgolj potrebno, da bi bila
izpostavljenost plakatov javnosti zadostna.
Nova štartna lista, urnik in diploma so se anketirancem spletne ankete in vprašalnika
ob sledenju očem zdeli primerni do zelo primerni (oceni 4 in 5). Raziskava usmerjanja
pozornosti je podala nekoliko drugačne rezultate. Pogled je tu največ begal po grafiki.
Mogoče tudi zaradi tega, ker je tu prisotna večja količina informacij kot pri prejšnjih
oblikovanjih. Ravno zaradi tega bi bilo potrebno te vsebine najbolj poenostaviti in
dovoliti osebi, da je pozorna na stvari, ki so za to obliko komunikacije nujne.
Največje odstopanje med subjektivnimi in objektivnimi rezultati raziskav je pri
primerjavi starega in novega urnika ter stare in nove diplome. Večinoma so anketiranci
označili star urnik in diplomo kot neprimerna za državno prvenstvo, nova pa kot
primerna. Očesni premiki pa so pokazali, da sta več gledalčeve pozornosti pritegnili
stari rešitvi. Res je, da je bila lahko pozornost usmerjena v elemente, ki niso ključni za
podajanje informacij. Prav tako je pri tehnologiji sledenja očesnim premikom problem
v tem, da vemo, kam je gledalčeva pozornost usmerjena, ne vemo pa, če je ta
pozornost zaradi tega, ker mu je rešitev všeč ali pa ga nekaj na njej iritira.
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5

ZAKLJUČEK

Pri diplomski nalogi smo se prvič srečali z oblikovanjem celostne grafične podobe
organizacije. Naloga je bila kar zahtevna, saj kreiranje celostne grafične podobe že
pred začetkom oblikovanja zahteva kar nekaj strokovnjakov, ki povezujejo marketing
z oblikovanjem.
Grafična podoba je bila ustvarjena na podlagi podatkov o organizaciji, ki smo jih
poiskali in povezali tako, da povzemajo delovanje državnega prvenstva Plesne zveze
Slovenije. Z ustvarjeno dispozicijo za oblikovanje smo ideologijo dogodka poskušali
ustvariti z likovnimi elementi. Z raziskovanjem teorije smo ugotovili, da z osnovnimi
likovnimi prvinami lahko vplivamo na to, kako opazovalec čustveno dojema ustvarjeno
delo in se teoretičnih pravil držali tudi pri oblikovanju.
Uspeli smo ustvariti grafično podobo, ki se je na podlagi vprašalnikov večini ljudi zdela
primerna za uporabo na državnem prvenstvu. Analiza anket nam je podala tudi nekaj
predlogov za izboljšanje ustvarjenih elementov, ki bodo komunikacijo državnega
prvenstva z oblikovalci še olajšale in poenostavile.
Upamo, da nam je uspelo ustvariti grafično podobo, ki bo še dolgo predstavljala
državno prvenstvo in utrdila njegovo pozicijo na trgu. O tem bo odločal čas, ki bo
pokazal, ali se je povezava javnosti z največjim tekmovalnim plesnim dogodkom v
Sloveniji zaradi nje izboljšala.
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7.1

PRILOGE
PRILOGA A: SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK
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7.2

PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK S TEHNOLOGIJO SLEDENJA
OČESNIM PREMIKOM

Pozdravljeni! Za namen izdelave diplomskega dela izdelujem celostno grafično
podobo za prihajajoče državno prvenstvo Plesne zveze Slovenije. Za boljše in
primernejše izdelke potrebujem vašo pomoč, zato vas prosim, da podate ocene
glede primernosti oblikovane celostne grafične podobe.
Spol
a) ženski

b) moški

Starost
a)
b)
c)
d)

do 21 let
od 21 do 35 let
od 36 do 60 let
60 let ali več

V nadaljevanju se vam bodo prikazovale grafične rešitve elementov državnega
prvenstva Plesne zveze Slovenije. Oglejte si jih in podajte oceno o ustreznosti.

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost logotipa
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
50

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost plakata 1
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost plakata 2
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

52

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost plakata 3
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost plakata 4
državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

54

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost štartne
liste državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost oblike
urnika državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost oblike
urnika državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

57

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost oblike
diplome državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

58

Na lestvici od 1 do 5 (1–neprimeren, 5–zelo primeren) označite primernost oblike
diplome državnega prvenstva Plesne zveze Slovenije.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

Hvala za sodelovanje.
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7.3

PRILOGA C: ODGOVORI, PRIDOBLJENI S POMOČJO SPLETNE ANKETE

Primernost logotipa:
Število
odgovorov

1

2

3

4

5

0 (0 %)

5 (10 %)

12 (24 %)

10 (20 %)

23 (46 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

0 (0 %)

8 (16 %)

12 (24 %)

30 (60 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

3 (6 %)

9 (18 %)

14 (28 %)

20 (40 %)

Primernost serije plakatov:
Število
odgovorov

Primernost štartne liste:

Število
odgovorov

Izbor primernejšega urnika:

Število odgovorov

nov

star

48 (96 %)

2 (4 %)

Izbor primernejše diplome:

Število odgovorov

stara

nova

7 (14 %)

43 (86 %)
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7.4

PRILOGA D: ODGOVORI, PRIDOBLJENI S POMOČJO TESTIRANJA S
SLEDENJEM OČESNIM PREMIKOM

Primernost logotipa:
Število
odgovorov

1

2

3

4

5

0 (0 %)

6 (12 %)

16 (32 %)

22 (44 %)

6 (12 %)

1

2

3

4

5

1 (2 %)

2 (4 %)

10 (20 %)

24 (48 %)

13 (26 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

2 (4 %)

13 (26 %)

18 (36 %)

17 (34 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

8 (16 %)

12 (24 %)

16 (32 %)

14 (28 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

6 (12 %)

19 (38 %)

18 (36 %)

7 (14 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

3 (6 %)

8 (16 %)

26 (52 %)

13 (26 %)

1

2

3

4

5

0 (0 %)

3 (6 %)

8 (16 %)

20 (40 %)

19 (38 %)

Primernost plakata 1
Število
odgovorov

Primernost plakata 2

Število
odgovorov

Primernost plakata 3:
Število
odgovorov

Primernost plakata 4:
Število
odgovorov

Primernost štartne liste:

Število
odgovorov

Primernost novega urnika:

Število
odgovorov
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Primernost starega urnika:
Število
odgovorov

1

2

3

4

5

5 (10 %)

20 (40 %)

13 (26 %)

10 (20 %)

2 (4 %)

1

2

3

4

5

1 (2 %)

5 (10 %)

17 (34 %)

18 (36 %)

9 (18 %)

1

2

3

4

5

9 (18 %)

19 (38 %)

12 (24 %)

8 (16 %)

2 (4 %)

Primernost nove diplome:
Število
odgovorov

Primernost stare diplome:

Število
odgovorov
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