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II

IZVLEČEK
Z napredkom človeštva na vseh področjih se je spreminjal tudi način življenja. Kljub
vsakodnevnim srečevanjem s primanjkovanjem časa želja po informiranosti ostaja. Zaradi
naglice se pogosto posega po kratkih, hitrih informacijah, ki niso nujno samo pomembne in
resne. Če se združi vse te dejavnike in odmisli digitalno tehnologijo, se pomisli na rumene oz.
tabloidne revije. Njihovo prebiranje lahko hkrati informira in razvedri. Kljub temu da
vsebinsko niso zahtevne, pa lahko izkušnjo poslabša neustrezno grafično oblikovanje, saj je z
le-tem procesiranje informacij lahko po nepotrebnem upočasnjeno.
V diplomskem delu so bili s pomočjo naprave za sledenje očesnim premikom izvedeni testi o
čitljivosti s spreminjanjem pisav in s spreminjanjem barvnih kombinacij grafičnih elementov,
kot so napisi in okvirji. Pri dvostranskih intervjujih je bil zamenjan vrstni red strani in
spremljan odziv testirancev. Prav to je bilo narejeno tudi pri spreminjanju položaja
celostranskega oglasa. Podane so bile smernice za kakovostno oblikovanje revij za prosti čas.
Ugotovljeno je bilo, da so za (daljša) besedila minuskule primernejše od majuskul, pisave s
serifi pa bolj čitljive, vendar se z ustreznim oblikovanjem linearne pisave z njimi ustrezno
kosajo. Ena od ugotovitev je tudi, da so enake stvari na levi strani dobile več pozornosti kot
na desni, v primeru naslovov pa je bil čas procesiranja informacij skoraj enak, ne glede na
stran, na kateri se je nahajal.
Ključne besede: revije, sledenje očesnim premikom, tabloidi, branje, procesiranje informacij.

III

ABSTRACT
As a result of humankind progressing in all fields, the pace of our lifestyles progressed as
well. Every day we are faced with a shortage of time, but a desire to be informed remains.
Due to the haste, we often reach for short, quick information, which is not necessarily relevant
and serious. If we combine all these factors and ignore the digital technology, the yellow or
tabloid magazines come to our minds. They can keep us informed and entertained at the same
time. Despite the fact that the content is not hard to understand, readers may experience
difficulties due to improper graphic design, which can cause unnecessary delays in
information processing.
In this diploma thesis, tests on readability were performed by changing the typeface and
changing the colour combinations of graphical elements such as captions and frames, using an
eye tracking device. In double-page interviews, the order of the pages was changed and the
test taker's response was monitored. The same thing was done by changing the position of
full-page advertisement. Guidelines on designing quality magazines for leisure time are also
provided. It was found that lower case letters were more suitable for reading (longer) text than
uppercase letters, serif typefaces were more readable than sans-serif, but well-selected sansserif typeface can easily compete against serif typefaces. One of the findings was that the
identical things on the left side have been given more attention than the ones on the right. It
was also found that the time needed to fixate to the headline, was almost the same, regardless
of the side on which it was located.
Key words: magazine, eye tracker, tabloids, reading, information processing.
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1

UVOD

V zadnjih letih smo lahko priča padcu prodaje tiskanih medijev oz. porastu uporabe digitalnih
medijev. Tiskani in digitalni mediji imajo vsak svoje prednosti in slabosti, na posamezniku pa
leži odločitev, za kateri način pridobivanja informacij se bo odločil.
Prednost digitalnih medijev pred tiskanimi je priročnost oz. lažji dostop do novic. Medtem ko
je treba za skoraj vse časopise oz. revije odšteti denar, je pri digitalnih medijih ravno obratno.
V primeru, da smo v naglici, a bi vseeno radi izvedeli kaj novega, po vsej verjetnosti časa ne
bomo tratili za odhod do najbližjega kioska s časopisi ali trgovine, da bi kupili revijo, če lahko
te informacije nemudoma dobimo preko telefona, tablice ali računalnika. Ljudje, ki svoje delo
opravljajo na računalnikih in pa mladi, ki so medmrežju izpostavljeni že od malega, bodo zelo
verjetno novice dobili s spleta. Druga prednost je tudi interaktivnost, ki med ostalim omogoča
posredovanje novic, komentiranje in krajši čas oz. poenostavljenost iskanja želenega članka.
(1, 2)
Prednost digitalnih medijev je tudi, da nam na sveže ali podrobnejše novice ni treba čakati
npr. do naslednjega dne. Poleg tega je branje novic v digitalni obliki v javnosti diskretnejše.
Po drugi strani se lahko problem pri dostopanju do novic v digitalni obliki pojavi, ko je
povezava s spletom slaba oz. počasna ali pa je sploh ni. Spletne novice so lahko izbrisane in
niso več dostopne. V primeru tiskanih medijev to ni mogoče. Nekatere revije, ki imajo poleg
tiskane tudi digitalno izvedbo, določenih novic ali prilog na spletu sploh ne objavijo. (1, 2)
Izraz tabloid se je prvotno nanašal na velikost časopisa. Nekateri založniki so tradicionalne
časopise začeli tiskati na manjših formatih, saj so bili tako bolj priročni za branje na javnih
prevoznih sredstvih. Danes izraz tabloid bolj povezujemo z vsebino kot pa z velikostjo
publikacije. Tabloidne oz. rumene revije poročajo o škandalih in najnovejših novicah, tudi
ogovarjanju, ki pa vsi niso nujno (popolnoma) resnični. Korenine sloga pisanja sodobnih
tabloidov izhajajo iz sredine 19. stoletja, kjer so se nekateri časopisi začeli manj osredotočati
na politiko in poslovne novice ter bolj na zgodbe o ljudeh. Te so bile napisane z nazornimi
opisi, preprostimi stavki in v krajšem obsegu ter na ta način sprožile v bralcih čustva. Kmalu
so takšne novice zasenčile zanesljive novice s konkretnimi dejstvi in nastalo je obdobje
rumenega novinarstva. (3)
Tabloidne revije ponujajo bralcu izhod iz večjih vsakdanjih problemov in nanj delujejo
sproščujoče. Njihova vsebina ni mišljena biti intelektualno privlačna in ne spodbuja
dodatnega razmišljanja. Članki so napisani tako, da nas ne utegnejo dodatno obremenjevati.
Nekaterim se zdi branje tabloidnih revij neumno, vendar je občutek ob branju prijeten,
besedilo je predvidljivo in ustvarja občutek pripadnosti in povezanosti. Dokler jih beremo
nekritično, se lahko prepustimo možnosti zabave, ki jo ponujajo. (4)
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V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, zakaj se oseba v poplavi tabloidnih revij odloči za
branje ene oz. zakaj jim je dotična revija bolj všeč od ostalih. Zanimalo nas je, če bi se
določene že obstoječe grafične rešitve izbranih revij dalo oblikovati učinkovitejše in bralcu
prijaznejše. Poleg tega smo želeli izvedeti, kako postavitve različnih grafičnih elementov na
strani vplivajo na pogled bralca. Naš cilj je bil podati nasvete za ugodno branje tj. ustrezno
oblikovanje tudi tabloidnih revij.
V teoretičnem delu so bile preučene smernice kakovostnega grafičnega oblikovanja revij za
prosti čas. V eksperimentalnem delu smo s pomočjo testirancev in naprave za slednje očesnim
premikom analizirali nekatere grafične rešitve izbranih tabloidnih revij, glede na prelom oz.
mrežo, izbor tipografskih in slikovnih elementov ter izbor barv in njihovih kombinacij.
Rezultati analize so nam podali odgovore, kje oz. v kakšnem primeru so bile informacije
procesirane hitreje ali v večjem številu in obratno.

2

2

TEORETIČNI DEL

2.1

VIDNO ZAZNAVANJE

Preko vidnega zaznavanja iz okolice dobimo kar 80 % vseh informacij, zaradi česar je le-to
izjemno pomembno. Ko svetloba iz določenega objekta doseže mrežnico na očesu, se sproži
vrsta nevronskih odzivov, ki se spremenijo v impulze in nato po vidnem živcu potujejo do
različnih delov v možganih, kjer se tvorita vizualno doživetje in prepoznavanje objektov. (5)
Nevrofiziološki princip razčlembe podatkov poteka od mrežnice do možganske skorje. To je
analiza. V vzporednih podsistemih vida se obdelujejo različni deli slikovnih informacij, kot so
oblika, gibanje, barve in globina. Psihološki princip obdelave podatkov videnega je sinteza.
Pri sintezi možgani iz posameznih lastnosti slike sestavijo celovito podobo. (6)
Tudi besede, ki jih gledamo oz. beremo so dražljaji, ki jih najprej obdela primarni vizualni
korteks. Ta je del omrežja za prepoznavanje v možganih, kamor najprej prispe večina
vizualnih informacij. Začetno obdelane informacije nato nadaljujejo pot na enega od dveh
različnih komplementarnih načinov. Prvi način je pretvarjanje črk oz. besed v zvoke, kar
aktivira del možganov, odgovoren za produkcijo govora. Drugi način je neposredno
pretvarjanje črk oz. besed v pomen s pomočjo drugega predela možganov. V možganih tako
ključno vlogo pri branju igrata oba načina – fonološki in neposredna obdelava pomena
napisanega. (7)

2.2

OBLIKOVANJE REVIJ

Vse stvari, na katere moramo biti pozorni pri oblikovanju revij oz. publikacij, je težko
razdeliti na posamezne skupine, saj se med seboj bolj ali manj povezujejo.
Če že kršimo pravila oblikovanja, jih moramo kršiti na „lep“ način, to pa je možno samo, če
jih poznamo in razumemo. S pomočjo nekaterih oblikovalskih (temeljnih) načel o razmerjih,
skladnosti, kontrastu, smeri itd. lahko iz nereda na listu papirja oblikujemo privlačno in
uporabno tiskovino. Poznati moramo namen in vrstni red pomembnosti informacij, ki jih
želimo prenesti. Uspešno grafično oblikovanje ocenjujemo po tem, kako hitro in preprosto
informacija pride do bralca. (8)
Revije so periodične tiskovine, kar je treba upoštevati pri oblikovanju. Potencialni redni
bralec oz. kupec si želi tiskovino, ki jo lahko zlahka prepozna. Oblikovalec revije tekmuje za
bralčevo pozornost, zato je priporočeno, da besedilo ni stavljeno enolično in dolgočasno. (9)
Ko oblikujemo večstransko publikacijo, je pomembno, da se na dve sosednji strani
osredotočimo kot na celoto in ne na vsako posebej. Večina bralcev se v oblikovanje ne
3

poglablja. Oblikovanje je delo oblikovalca, lahko pa vseeno sodijo, kaj je na pogled utrujajoče
in težko ter kaj je očem in možganom bolj prijazno. (9)

2.2.1

TIPOGRAFIJA

Tipografija je veda, ki se ukvarja z oblikovanjem črk, pisav in besedila. (10)

Črkovni slogi
V Sloveniji pisave delimo na dva glavna sklopa pisav, ki imata več podsklopov oz. skupin.
Prvi sklop so pisave s tankimi in podebeljenimi potezami, drugi sklop pa zastopajo pisave z
enako ali skoraj enako debelimi potezami. (10)
Prvi sklop je razdeljen v štiri skupine, ki si sledijo po zgodovinskih obdobjih, v katerih so
nastale in oblikovnih značilnostih (10):
1.
2.
3.
4.

beneške renesančne pisave (primer pisave: Jenson),
francoske renesančne pisave (primer pisave: Garamond),
baročne pisave (primer pisave: Times),
klasicistične pisave (primer pisave: Bodoni).

Drugi sklop je razdeljen v dve skupini; imenujemo ga tudi tehnični slog (10):
5. egipčanske pisave (primer pisave: Courier) in
6. linearne pisave (primer pisave: Helvetica).
Poznamo tudi 3 dodatne skupine črkovnih slogov (10):
7. dekorativne oz. akcidenčne pisave,
8. rokopisne pisave in
9. risane pisave.

Različice
Črke lahko delimo tudi glede na njihove različice. Najbolj poznane oz. uporabljene različice
poleg navadne so kurzivna, krepka in polkrepka, obstajajo pa tudi (ultra) svetle, razširjene,
zožane in še mnoge druge ter njihove kombinacije. (10)

4

2.2.2

SLIKE

Slikovno gradivo, pod katerim razumemo fotografije in ilustracije (v nadaljevanju slike), se
uporablja zaradi različnih razlogov in ciljev ter v različnih situacijah. V primeru revij in
časopisov po navadi igra stransko vlogo in se ga uporablja predvsem, da naredi besedilo bolj
zanimivo in ponazori njegovo vsebino. Odlično se obnese tudi pri lovljenju in usmerjanju
bralčevega pogleda na točno določen del na strani. (11)
Slike se uporabljajo za posredovanje informacij in širjenje idej, ker pa so prisotne v tako
velikem številu, vsaki posebej pogosto ne namenjamo preveč pozornosti. Včasih se sploh ne
zavedamo, da je povod za nakup npr. revije ali izdelka določen vizualni element oz. slika.
Slike so učinkovite, da z njimi dopolnjujemo besedilo, sploh v primerih, ko je verjetno, da
bralec ne bo prebral vsega. Dobro lahko delujejo tudi namesto besed samih, saj hitro podajo
informacije, čeprav se ta način le redko uporablja. (11)
Da slike uporabimo oz. izrabimo na najboljši možen način, je pomembno tudi, da ugotovimo,
kdo so naša ciljna skupina. (11)

Slike v povezavi z besedilom
Pisava in slike so z dobrim oblikovanjem popolna kombinacija za ugodno branje; slike bralca
ujamejo, besedilo pa sporoča bistvene informacije. Besedilo prepušča bralcu manj možnosti
za subjektivnost in interpretacijo, slike pa vsak dojema malo drugače. (11)
Pretehtati moramo odnos med slikami in besedilom in jih temu primerno razporediti. Če
odnosa med slikami in besedilom ne pretehtamo, slik ne moremo pravilno razporediti, kar
privede do razporejanja v smislu „kaj nekje dobro izgleda“. (8)
Večina večstranskih publikacij z veliko besedila vsebuje vsaj nekaj slik na začetku člankov ali
med besedilom, saj jih bralec pogleda še pred začetkom branja. Bralcu lahko pomagajo pri
orientaciji na strani. (11)

Podpisi k slikam
Podpisi k slikam morajo sliko smiselno razložiti. Pisava se mora razlikovati od tiste v
glavnem besedilu. Po navadi se nahajajo pod sliko, velikokrat pa tudi v sliki sami, kar je
pogosto tudi v tabloidnih revijah. Bolj je slika zgovorna sama po sebi, bolj moteče je besedilo
v njej. (12) Podpisi k slikam so poleg naslovov najbolj brani deli članka, zato jih uporabimo
za povzetek najpomembnejših stvari. (8)
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2.2.3

ČITLJIVOST

Čitljivost je beseda, s katero opisujemo želeno kakovost črk, pisav, besed in različnih tiskovin
v kakršnikoli obliki.
Prednost serifov je ta, da lahko z njimi lažje in hitreje prepoznamo črko, posebej zgornjo
polovico, po čemer tudi prepoznamo besedo samo. V zakup moramo vzeti, da se npr. novelo
bere drugače kot kuharsko knjigo, kar mora upoštevati tudi oblikovalec pri izbiri pisave, njeni
velikosti, dolžini vrstic itn. (9)
Veljalo naj bi, da so linearne pisave manj čitljive od pisav s serifi, ni pa to nujno. Dobro
uporabljena linearna pisava je lahko bolj čitljiva od slabo uporabljene pisave s serifi. Zato se
oblikovalci zaradi estetskih razlogov včasih poslužujejo linearnih pisav. (9)
Za daljša besedila naj bi veljalo, da je dobro oblikovana navadna različica pisave bolj čitljiva
kot druge različice (npr. krepka, kurzivna, kapitelke, zožane ali razširjene), spet pa to ni
nujno. Navadna različica pisave je v večini držav Evrope in v Ameriki postal nek standard za
daljša besedila, ostale različice pa so bile ustvarjene za npr. poudarke. (9)
Med samimi besedami je priporočljiv beli prostor v širini minuskule „i“, med vrsticami pa naj
bo več prostora kot med besedami. Prazen prostor je ključni dejavnik čitljivosti. Ljudje
besedilo beremo besedo za besedo oz. kot skupke besed in prepoznavamo obliko besed in ne
črko za črko zato ne potrebujemo velikih praznih prostorov med besedami. Če bi bili prazni
prostori med besedami večji kot med vrsticami, bi se oči znašle v skušnjavi, da bi raje skočile
k naslednji vrstici kot besedi. (9)
Čitljivost ni vedno glavna zahteva, v primerih npr. naslovnic revij in časopisov prevladujeta
opaznost in prepoznavnost. Če besedilo na strani ni opazno, ne bo prebrano. Da naredimo
besedilo bolj opazno, se oblikovalci včasih poslužujejo popačenja besedila, kar pa naj bi ga
naredilo manj čitljivega. Pri logotipih in naslovih revij je čitljivost manj pomembna od
prepoznavnosti. (9)

Velikost in število pisav
Velikost glavnega besedila je v povprečju med 8 in 11 tipografskih enot. Če je pisava dobro
čitljiva, lahko uporabimo tudi manjšo stopnjo, upoštevati pa moramo med drugim tudi dolžino
vrstic oz. širino stolpca. Čitljivost ni odvisna samo od velikosti pisave, temveč tudi od višine
srednjega črkovnega pasu pisave. Tako sta lahko dve različni pisavi iste stopnje, vendar zaradi
različno visokega srednjega črkovnega pasu izgledata različno veliki. Naloga oblikovalca je,
da v danih pogojih izbere neko optimalno velikost in s tem bralcu omogoči dobro izkušnjo.
(13)
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Največje število uporabljenih pisav pri oblikovanju knjig, revij ali podobnih tiskovin bi naj
bilo 16, čeprav se le v izjemah uporabljajo vsi. Teh 16 pisav lahko vključuje npr: različne
pisave, z različnimi slogi, stopnjo pisave in različico. Primer: dve različni stopnji linearne in
dve različni stopnji pisave s serifi, vsaka v navadni in kurzivni različici in v dveh različnih
podebelitvah potez. (14)

Razmik in dolžina vrstic
Dobro čitljiva vrstica naj bi obsegala 60–65 znakov. (15) Kjer je na strani več stolpcev, naj bi
bila idealna dolžina 45 do 50 znakov. (16) Prekinitev ob začetku branja nove vrstice bralca
osveži in spodbudi. Daljša, kot je vrstica, manj je teh osvežitev, besedilo pa za bralca postane
utrudljivo. (15)
V večini namiznozaložniških programov je privzeta velikost razmika 120 % velikosti pisave.
Razmik lahko stran odpre in jo posvetli. Treba ga je uporabljati v sorazmerju z dolžino
vrstice; krajša je vrstica, manjši je lahko in obratno. (8)
Navadno izberemo razmik, ki je dve stopnji večji od velikosti pisave. Krepke pisave
potrebujejo več razmika kot svetle. Prav tako več razmika potrebujejo črke z višjim srednjim
črkovnim pasom, v primerjavi s tistimi pisavami, ki imajo srednji črkovni pas nižji. (16)
Če so vrstice preveč razmaknjene, se pojavi vtis belega traku, kar vzbuja nehoteno pozornost
in slabša čitljivost. (15)

Stolpci in beli robovi
Širina stolpca odločilno vpliva na čitljivost publikacije. Več, kot je stolpcev na strani, tem ožji
so, s tem so vrstice krajše in pisava manjša. To zna za bralca biti utrujajoče. Vrstice z več kot
65 znaki bralce po navadi odvrnejo. Z robovi pozornost usmerjamo k besedilu in slikam. Ni
nujno, da so vsi stolpci na strani enako široki. Široki robovi so bolj privlačni, ozki robovi pa
dajejo vtis, da stran dušijo. (8)
V nekaterih primerih, kot so intervjuji, kjer besedila ne moremo poljubno skrajšati oz.
prilagoditi strani, se stran prilagaja besedilu z uporabo različno širokih in visokih stolpcev.
(12)

Poravnava besedila
Poznamo štiri naslonila: desno, levo in sredinsko naslonilo ter stavljenje na polni format oz.
obojestranska poravnava. Najpogosteje uporabljeno je stavljenje besedila na polni format.
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V tem primeru pride tudi do največ težav, saj so drugače neenakomerno dolge vrstice
prisiljene biti enakomerno dolge. To se izrazi v različno velikih praznih prostorih med
besedami. (13)
Besedila, stavljena na desno naslonilo, so težka za branje, saj mora bralec vsak začetek nove
vrstice iskati na drugem mestu. Besedilo, poravnano na desno, je primerno samo v primeru
krajših besedil, kot so naslovi, podnaslovi in podpisi k slikam. (13)
Sredinsko stavljenje ni primerno za daljša besedila. (18) Zaradi precej formalnega izgleda, se
ga uporablja predvsem za vabila in uradne najave. Uporabimo ga lahko tudi za naslove, ki
niso daljši od enega stolpca oz. vrstice. (8)
Sodeč po raziskavah se ljudem zdi najboljša poravnava na levo naslonilo. Različno veliki
prazni prostori na koncu vrstic dajo besedilu zrahljan videz, besede so enakomerno oddaljene
ena od druge. S tako poravnavo besedilo izgleda sproščeno, sodobno in odprto. (8)

Poudarjanje in ločevanje besedila
Zaradi ogromno potiskanega papirja, ki se na bralca vsipa dnevno, se vrednost posameznega
besedila zlahka izgubi med drugimi. To gmoto je treba primerno razčleniti in organizirati ter s
tem bralcu omogočiti lažje iskanje. Periodičnih publikacij nihče ne bere od prve do zadnje
vrstice, zato bi bilo togo, nečlenjeno besedilo v takem primeru neustrezno v funkcionalnem in
estetskem pogledu. (15)
Mešanje pisav je lahko kočljiva zadeva. Najboljše rezultate dobimo z mešanjem pisav, ki si
med seboj niso podobne. (17)
Za poudarjanje besed v članku so kurzivne črke primernejše od krepkih ali polkrepkih, saj so
slednje bolj opazne in jim bralec lahko posveča več pozornosti, kot je treba. Slabši načini za
poudarjanje so tudi obrobljene in osenčene besede, ki pa lahko močno poslabšajo čitljivost,
poleg tega pa je pri podčrtanih besedah okrnjena jasnost oblik črk. Mešanje preveč različnih
pisav daje neustrezen videz. Tudi črte na strani lahko pripomorejo pri ločevanju, vodenju,
poudarjanju in organizaciji informacij. Eden izmed načinov za poživitev so tudi citati in
izvlečki. (8) Besedilo lahko členimo še z barvami, različno velikostjo črk in s praznimi
prostori. (15)

Barve in kontrasti
Z barvami pritegnemo bralčevo pozornost, strani lahko poživimo in določamo razpoloženje;
barve imajo namreč čustven in psihološki naboj. En način deljenja barv je na hladne in tople.
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Pri oblikovanju publikacij je priporočljivo, da se barve iz obeh skupin ne uporablja
enakovredno. Zato si za glavne izberemo barve ene, za poudarke in podobno pa barve druge
skupine. Napačne barvne kombinacije lahko čitljivost zelo poslabšajo. Z barvami je treba
delati previdno, saj je cilj privabiti bralca, ne pa ovirati njegovega branja. (8)
V tipografiji prevladuje črna barva, z njo pa se dobro ujemajo žive barve, še zlasti rdeča. Če
uporabimo barve pri svetlih ali majhnih velikostih pisav, lahko le-te naše oči včasih dojemajo
popačeno (npr. rdeče črke lahko v manjših velikostih izgledajo roza, rumena je zelo slabo
vidna). (15)
Barva ozadja in samega besedila lahko pripomore h vplivu sporočila. Pisave moramo izbrati
glede na to, kje jo bomo uporabili. Pomemben je tudi kontrast. Če je kontrast zadosten, se
bralec lažje znajde (svetlo – temno, črno – belo, veliko – majhno itd). (17)

2.2.4 ORGANIZACIJA STRANI
Formati in materiali
Ko se odločamo za velikost formata publikacije, se je dobro vprašati po več stvareh. Kdaj in
kje naj bi jo brali, ali jo bo bralec nosil s sabo, bi v primeru pošiljanja po pošti potrebovali
posebne pisemske ovojnice, kako pomembni bodo oglasi v njej. Na format in orientacijo ima
vpliv tudi vsebina. Za listanje in branje revije je pomembna vrsta, debelina in gramatura
papirja. Z ekonomskega vidika nas zanima tudi tehnika tiska in morebitni odpadki papirja.
(12)
Dodatni, a pogosto dragi načini, kako lahko privabimo bralca oz. ločimo naš izdelek od
konkurenčnega, so uporaba npr. transparentnega papirja, različnih premazov materiala,
zanimiva tekstura papirja, deli izrezani iz papirja, hologrami. Zaradi ekonomskih razlogov si
jih lahko privoščijo le redke, izbrane revije, pa še to po večini ne v vsaki izdaji. (12)

Mreža
Glavni namen mreže je ustvariti red na strani in s tem pomagati bralcu vsakič najti gradivo na
pričakovanem mestu. Oblikovalec bi naj mrežo jemal kot pomoč za boljšo čitljivost,
prepoznavnost in razumevanje. Zavedati se je treba, da lahko z dobro oblikovano mrežo
skupaj s slogovnimi predlogami na koncu prihranimo veliko časa pri prelomu. Mreža je
močno orodje, ki jo oblikovalec lahko uporabi pri svojem delu in je nepogrešljiva pomoč za
boljšo čitljivost in izgled končnega izdelka. (14)
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Sivina, belina in črnina
V tiskovini pod pojmom črnina razumemo fotografije, ilustracije in risbe, sivine predstavlja
besedilo, beline pa prazne dele na strani, na kateri se bralčeve oči spočijejo. Dobro oblikovana
stran ima premišljeno združene sorodne elemente vseh treh tonov. (8)
Potiskan in nepotiskan del površine sta dojemljiva skupaj in dobro urejeno besedilo med
njima zagotavlja ravnotežje. Besedilo na strani ustvarjajo različne stopnje sivosti, s katerimi je
treba ravnati previdno. V knjigah, revijah in časopisih je običajna le ena stopnja sivosti. To
sivost lahko osvetlimo s praznimi prostori med črkami ali potemnimo s krepko različico
pisave. (15)

Naslovnica in glava publikacije
Oblikovanju glave publikacije oz. cele naslovnice je vredno nameniti kar nekaj časa in
razmisleka, saj je to najočitnejši del in skrbi za prepoznavnost. Glava publikacije ustvarja
trajno vizualno identiteto. Naslovi na naslovnici morajo biti čim bolj udarni, vendar se ne
smejo tepsti z logotipom glave, premišljena pa mora biti tudi postavitev fotografij. (8)
Naslovnica publikacije mora biti mešanica presenečenja in domačnosti. Vsak žanr revij ima
svoj bolj ali manj značilen način postavitve naslovnic. Zelo malo se jih odloči, da bo naredilo
nekaj „drugačnega“ in se tako ločilo od konkurence. To se dobro opazi pri npr. revijah o
modi, kjer naslovnice večinoma krasijo znane ženske z zelo podobnimi pozami in tudi samim
izrezom fotografije. Posledica tovrstnega oblikovanja je, da si večine takih naslovnic ne
zapomnimo. (12)
Prav tako je tudi pri tabloidnih oz. rumenih revijah, kjer se na naslovnicah pojavlja veliko
slik; običajno ena večja in več manjših. Kjer je na naslovnici več slik, je običajno tudi več
naslovov. Pri tem lahko nastanejo težave, zato mora biti količina naslovov čim manjša. (12)

Naslovi, podnaslovi in nadnaslovi
Z naslovi, podnaslovi in nadnaslovi lahko poudarimo sporočilo. Naslovi so pomoč bralcu, ki
se na podlagi le-teh odloči članek ali oglas prebrati ali ne. Biti morajo jasni in preprosti, hitro
čitljivi in hkrati udarni. Izogibati se je treba dolgim naslovom, napisanih v verzalkah, saj
zasedejo veliko prostora, poleg tega pa branje upočasnijo. Nadnaslov naslovu doda pomen in
zanimivost ter kategorizira članek, na drugi strani pa podnaslovi dodatno razdelijo vsebino
članka in bralcu pomagajo iskanje njim najzanimivejših delov in ustvarijo dodaten vizualni
kontrast. (8)
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Uvodno besedilo
Naslov je po navadi prepuščen kreativnosti avtorja, ki je članek napisal. Ne sme izražati oz.
posredovati natančnih informacij o vsebini članka, mora pa ustvarjati določeno napetost in s
tem pritegniti bralčevo pozornost. Od uvodnega besedila, ki sledi naslovu, želimo, da pove
nekaj več o vsebini v članku, a še vedno ne izda preveč, da ohranimo določeno stopnjo
napetosti. Uvodno besedilo je neke vrste povzetek članka. (12)

Paginacija
S paginacijo si lahko bralec pomaga orientirati po publikaciji, da pa to bralcu omogočimo na
čim lažji način, je treba številke strani učinkovito postaviti. Bralcu najprijaznejše postavljena
paginacija je na spodnjem zunanjem robu ali na sredini, v primeru, ko imamo v publikaciji
več rubrik, pa se ta lahko nahaja tudi na vrhu strani. Eksperimentiranje s postavitvijo
paginacije lahko bralcu nehote škodi. (12)

Kazalo
Kako bomo postavili kazalo, je odvisno od tega, za kakšno zvrst publikacije oz. revije gre.
Nekatere revije namreč bralec lista brez posebnih ciljev, nekateri pa v reviji želijo najti točno
določen članek. V obeh primerih mora kazalo odražati strukturo revije, za večji učinek lahko
dodamo tudi slike. Prav tako kot pri paginaciji je glavna naloga kazala pomoč bralcu pri
navigiranju po publikaciji, zato damo prednost enostavnosti pred izgledom. (12)

2.3

NAPRAVA ZA SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM

2.3.1 DELOVANJE
Naprava uporabi vir svetlobe v obliki vzorcev za osvetlitev oči, kamera pa z visoko stopnjo
vzorčenja zajame slike oči in podatke o odsevih na njih. Ta vir svetlobe je bližnja IR svetloba.
Z dobljenimi podatki se izračuna vektor, tvorjen med kotom odseva na roženici in centrom
zenice (slika 1). Skupaj s smerjo vektorja in z drugimi geometričnimi značilnostmi odseva se
izračuna smer pogleda. (18)
Pri osvetlitvi s svetlobo iz vidnega spektra bi lahko prišlo do nenadzorovanih odsevov, zato se
po večini uporablja IR svetlobo, ki je naše oko ni sposobno zaznati in se od šarenice odbije.
(19)
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Slika 1: Vektor med sredino zenice in sredino odboja na roženici

2.3.2

UMERJANJE

Preden začnemo s testiranjem, je treba napravo umeriti. Med umerjanjem naprava za sledenje
očesnim premikom izmeri značilnosti testirančevih oči in jih skupaj z internim fiziološkim 3D
modelom očesa uporabi za izračun podatkov o gledanju. Med postopkom umerjanja je od
testiranca zahtevano, da sledi določenim točkam na zaslonu, imenovanim točke umerjanja. V
tem času naprava zbere in analizira več podob oči. Dobljeni podatki so nato integrirani v
model očesa in za vsak slikovni vzorec je izračunana točka gledanja (ang. gazing point). (20)

2.3.3

POLOŽAJ UDELEŽENCEV MED UMERJANJEM IN TESTIRANJEM

Da lahko naprava za sledenje očesnih premikov normalno deluje, morajo biti testirančeve oči
v okviru določene razdalje od le-te, prav tako pa moramo biti pozorni, da je nič ne ovira pri
pridobivanju slik očesnih odsevov. Za optimalno sledenje naj bi bil testiranec od naprave
oddaljen med 60–70 cm. Če je razdalja testiranca od naprave optimalna, se s tem zagotovi
večjo dopustnost odstopanja od predpisanih pogojev pri premikanju. Naprava lahko sledi
pogledu vse dokler se testiranec nahaja v intervalu določene oddaljenosti, ki je običajno nekje
med 50 in 80 cm. V našem primeru naj bi se naprava nahajala pod zaslonom, kot gledanja pa
ne sme presegati 35° do katerekoli točke na zaslonu. (21, 22).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

MERITVE

3.1.1

PROSTOR

Meritve z napravo za sledenje očesnim premikom smo izvajali v za to namenjenem prostoru.
Barva sten v prostoru je bila nevtralno siva, RAL 7037. S standardom ISO 3664 je določeno,
da morajo biti stene oz. okolica nevtralne (sive) mat barve, z največ 60 % refleksijo. (23, 24)

3.1.2

TEHNIČNE LASTNOSTI

3.1.2.1

Naprava Tobii X120

Za merjenje smo uporabljali napravo za sledenje očesnim premikom Tobii X120 (Švedska).
Naprava omogoča testiranje različnih dražljajev ob gledanju TV ali drugih zaslonov,
projekcijskega platna, fizičnih predmetov ali scene. Tobii X120 omogoča binokularno
sledenje, kar pomeni, da sledi pogledu obeh očes hkrati in avtomatsko določi, katero oko je
katero, ne glede na mežikanje ali pozicijo glave. To omogoča večjo dopustnost odstopanja pri
premikanju glave med testiranjem, saj se le-to nemoteno nadaljuje tudi, če eno oko izgine iz
vidnega polja naprave. Ta model naprave omogoča visoko kakovostno pridobivanje podatkov
o gledanju, kar je pomembno, če se potrebuje veliko natančnih meritev. (25)
Tehnične lastnosti naprave (25, 26):
– teža: 3 kg,
– frekvenca vzorčenja: 120 Hz (možnost tudi 60 Hz),
– zakasnitev: 30–35 ms,
– največji kot pogleda: 35 stopinj,
– natančnost 0,5 stopinje,
– možnost zamika: < 0,3 stopinje,
– razdalja sledenja: 50–80 cm,
– binokularno sledenje: omogočeno,
– strojno-programska oprema: vgrajena,
– omejitveni prostor premikanja glave pri 120 Hz načinu: 30 × 22 × 30 cm.
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3.1.2.2 Računalnik
Testiranje se je izvajalo s pomočjo računalnika Dell XPS15 9550 s procesorjem Intel®
Core™ i5-6300HQ CPU 2,30 GHz, z 8 GB DDR3 pomnilnika in nVidia GTX960M grafično
kartico v 64-bitnem operacijskem sistemu Windows 10. (27)

3.1.2.3 Zaslon
Za izvajanje testiranja se je uporabljal zaslon LCD HP ZR24w z lastnostmi (28):
– diagonala zaslona 24 palcev (vidna površina 61 cm),
– maksimalna ločljivost: 1920 × 1200 slikovnih pik,
– razmerje stranic: 16 : 10,
– svetlost: 400 nits (cd/m2),
– kontrastni obseg: 1000 : 1, 3000: 1DCR (Dynamic Contrast Ratio),
– vidni kot horizontalno in vertikalno: 178° / 178°,
– vrtenje zaslona: +/– 45°,
– nagib: – 5° do + 30°,
– število barv: 16,7 milijonov,
– velikost pikslov: 0,270 mm,
– prednastavljena barvna temperatura: 6500 K,
– RGB barvni obseg: 97 % (CIE 1931).

3.1.3

UDELEŽENCI

Pri testiranju je sodelovalo 30 udeležencev, od tega 22 žensk in 8 moških. Razdeljeni so bili v
dve skupini, saj je vsaka skupina imela drugačen test. V prvi skupini je sodelovalo 11 žensk in
4 moški, prav tako tudi v drugi. Testiranci so bili razdeljeni tudi v starostne skupine: 18–20
let, 21–23 let, 24–26 let in 27–29 in več let. Več kot 60 % testiranih je bilo starih med 21 in
23 let. V vzorec smo zajeli študente in zaposlene na Naravoslovnotehniški fakulteti ter nekaj
zunanjih oseb. V testiranje je bilo vključeno tudi nekaj oseb, ki so med preizkusi nosili
korekcijska očala ali leče.
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3.2

METODOLOGIJA

Meritve so potekale v dveh skupinah. Razpored testov in njihovih različic glede na skupino so
v preglednici 1. Za tak način smo se odločili, ker nismo želeli, da bi ista oseba gledala isti
testirani vzorec, pa čeprav v drugi (barvni) različici. Za testiranje smo uporabili revije Nova,
Suzy, Zvezde in Lea, ki so izšle v istem tednu. Po vsakem testu je sledilo vprašanje o vsebini
gledanega. S tem smo testirance motivirali, da so zbrano spremljali in sodelovali v vsakem
posameznem testu. Vprašanja in odgovori se nahajajo v prilogi B.
Preverjali smo gledanje naslovnic in morebitna pojavljanja razlik v gledanju, glede na
zamenjane barve. Dvema člankoma z različno dolgimi vrsticami smo spremenili slog pisave
in primerjali čas branja. Strani z uvodnim besedilom v majuskulah smo zamenjali z
minuskulami in obratno, dolžina vrstic je bila prav tako različna. Opazovali smo spremembe v
zaznavanju oglasov glede na stran, na kateri se nahaja ter ob kratkem in daljšem času
gledanja. Na koncu smo tretjo skupino ljudi, ki ni sodelovala v testiranju z napravo za
sledenje očesnim premikom, prosili, da si izberejo eno izmed testiranih revij, ki bi jo najraje
brali in pojasnijo razlog za svojo odločitev.
Preglednica 1: Vrsta testa in različica glede na posamezno skupino testirancev
Vrstni
Skupina 1
Skupina 2
red
Vrsta testa
Način/različica
Način/različica
testov
1

Gledanje naslovnice Nove

Inverzna

Original

2

Gledanje naslovnice Suzy

Original

Inverzna

3

Gledanje naslovnice Zvezd

Inverzna

Original

4

Gledanje naslovnice Lee

Original

Inverzna

5

Branje uvodnega besedila 1

Majuskule

Minuskule

6

Branje uvodnega besedila 2

Minuskule

Majuskule

7

Branje članka 1

Linearna pisava

Pisava s serifi

8

Branje članka 2

Pisava s serifi

Linearna pisava

9

Zamenjava strani oglasa 1

Oglas levo

Oglas desno

10

Zamenjava strani oglasa 2

Oglas desno

Oglas levo

11

Zamenjava strani intervjuja 1

Naslov desno

Naslov levo

12

Zamenjava strani intervjuja 2

Naslov desno

Naslov levo
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3.2.1

NASLOVNICE

Pri tem testu smo preverjali, če drugačne barve oz. njihove kombinacije vplivajo na bralca. 15
testirancev je opazovalo naslovnice z originalnimi barvami grafičnih elementov, drugih 15 pa
je opazovalo enako naslovnico le z inverznimi barvami grafičnih elementov (okvirji, črke ...).
Čas opazovanja je bil 15 sekund. Opazovali smo vrstni red oz. položaj gledanja (brez vračanja
na že videno), čas do prve zaustavitve, povprečno oz. skupno število zaustavitev in povprečno
dolžino vseh zaustavitev. Zanimalo nas je, kje se bo najprej zaustavila večina testirancev,
katere bodo prve tri in zadnji dve najpogostejši zaustavitvi in v katerem delu naslovnice se
nahajajo.

3.2.2

BRANJE

Testiranci so pred začetkom dobili navodilo, kaj morajo prebrati.
Iz revije Zvezde smo vzeli članek s uvodnim besedilom v minuskulah. Besedilo je obsegalo
360 znakov skupaj s presledki. Originalen uvodni govor je bil napisan v minuskulah dolžine
približno 9,5 vrstic, kar v povprečju nanese 37,9 znakov na vrstico. Spremenjeno uvodno
besedilo v majuskulah je imelo 10 vrstic, s povprečno 36 znaki na vrstico. Besedilo je bilo
stavljeno na levo naslonilo. Zanimalo nas je, katero uvodno besedilo bodo prebrali prej in
koliko hitreje.
Iz revije Suzy smo vzeli članek z uvodnim besedilom v majuskulah. Besedilo ima 278 znakov
in 3,5 vrstic, spremenjeno uvodno besedilo pa pri isti količini znakov zavzema 2,5 vrstice in
je napisan v minuskulah. Besedilo je bilo obojestransko poravnano. Zanimalo nas je, katero
uvodno besedilo bodo prebrali prej in za koliko.
Članku iz revije Zvezde smo zamenjali slog pisave. Prvotni članek je napisan v pisavi s serifi.
Članku smo spremenili pisavo v linearno. Velikost pisave in razmik med vrsticami je ostal
enak. Zanimalo nas je, katero besedilo bodo prebrali hitreje in za koliko odstotkov. Članek je
obsegal 643 znakov skupaj s presledki. Članek s pisavo s serifi je imel 19,5 vrstic, kar v
povprečju znaša 32,2 znakov skupaj s presledki na vrstico, članek z linearno pa 18,25, kar v
povprečju znaša 33,8 znakov skupaj s presledki na vrstico.
Nadalje smo članku iz revije Lea zamenjali slog pisave. Prvotni članek je napisan z linearno
pisavo, ki ima (ekstra) krepke poteze in deluje zožana (slika 6a). Članku smo spremenili slog
pisave v navadno različico pisave s serifi (slika 6b). Velikost pisave in razmik je ostal enak.
Članek je obsegal 734 znakov skupaj s presledki, s povprečno 56,5 znaki na vrstico skupaj s
presledki. Zanimalo nas je, katero besedilo bodo prebrali hitreje in za koliko.
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3.2.3

OGLASI

Testiranci so imeli pred seboj dve strani iz revije Lea. Na eni strani je bil celostranski oglas,
na drugi pa stran s članki. Ena skupina je imela oglas na levi, druga pa na desni strani. Čas
opazovanja je bil dve sekundi. Območje zanimanja je bila samo stran z oglasom. Zanimalo
nas je, kako pozorni so oz. če si zapomnijo, na kateri strani se je nahajal oglas. Ugotoviti smo
želeli, če je čas tako omejen, ali več pozornosti posvečajo oglasu ali strani z besedilom.
V naslednjem testu smo spraševali po detajlu iz oglasa v reviji Nova. Testiranci so pred seboj
imeli dve strani iz revije. Ena stran je bila celostranski oglas, druga pa stran s članki. Ena
skupina je imela oglas na levi, druga pa na desni strani. Čas opazovanja je bil 10 sekund.
Zanimalo nas je, če so testiranci več pozornosti namenili oglasu na določeni strani. Preverjali
smo število zaustavitev pred območjem zanimanja, število vseh zaustavitev in koliko časa je
preteklo od začetka do prve zaustavitve na območju zanimanja. Območji, ki sta nas zanimali,
sta bili dve: celoten oglas in samo njegov detajl.

3.2.4

INTERVJU

Iz revije Suzy smo vzeli daljši intervju, kjer je bila ena stran samo slika. Zanimalo nas je, na
kateri strani bo naslov prej opažen in na kateri strani bolj gledan oz. bran. Po preteku časa
gledanja, ki je trajal 2 sekundi, smo jih spraševali, na kateri strani se je nahajal naslov.
Intervju se je nahajal tudi v reviji Nova. Pri tem testu je skupina 2 gledala originalno dvojno
stran (ang. double page spread) intervjuja, kjer se je glavni naslov nahajal na levi strani.
Skupina 1 je gledala dvojno stran enakega intervjuja, s tem da smo zamenjali pozicijo strani
(leva stran je postala desna in obratno). Po preteku časa gledanja, ki je trajal 10 sekund, smo
jih spraševali po številu slikovnih elementov.

3.2.5

IZBIRA REVIJE

Revije, ki smo jih testirali, smo pokazali skupini dvajsetih ljudi različne starosti, ki pa pri
testiranju z napravo za sledenje očesnim premikom niso sodelovali. Prosili smo jih, da si
izberejo eno, ki bi jo najraje prebrali. Vprašali smo jih, zakaj so se tako odločili.
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3.3

REZULTATI IN RAZPRAVA

3.3.1

NASLOVNICE

3.3.1.1 Revija Nova
Revija Nova (slika 2) poleg črne in bele barve za grafične elemente uporablja še rumeno in
rdečo. Po spremembi v inverzne barve je rdeča postala svetlo modra oz. turkizna, rumena pa
je postala temno modra.
Originalna različica
Več kot 66 % testirancev se je najprej zaustavilo na sliki Bineta Volčiča, postavljeno na lev
rob revije (slika 2a). Na logotipu se je zaustavilo kar 40 % vseh testirancev, skupaj s člankom
nad njim pa 60 %. Predzadnja zaustavitev je bila za slabo četrtino testirancev levi zgornji kot,
za drugo četrtino na desnem robu na sredini (brat Melanije Trump), polovica pa na spodnji
tretjini naslovnice. Največ zadnjih zaustavitev je bilo v levem spodnjem kotu naslovnice. V
prve pol sekunde je bilo največ pozornosti namenjene zgornji levi polovici naslovnice z
logotipom in sliko Bineta Volčiča, za tem pa spodnja desna polovica, kjer se je nahajal
največji oz. glavni naslov.
Inverzna različica
Več kot 70 % testirancev se je najprej zaustavilo na predelu Bineta Volčiča (slika 2b). Od teh
je okoli 60 % testirancem pogled nadaljeval na obraz Melanije Trump, ki se nahaja na čisti
sredini naslovnice, poleg tega pa je to tudi največja slika na naslovnici. 93 % testirancev je v
vsaj prvih treh zaustavitvah pristalo na sliki Melanije Trump. Zadnja opravljena zaustavitev
pri večini je bila na glavnem oz. največjem naslovu; predzadnje mesto pa pripada
Melanijinem bratu, ki se nahaja na desni strani na sredini revije. Večina je gledanje zaključila
na spodnji tretjini revije. Logotipu niso namenjali veliko pozornosti. V prve pol sekunde je bil
najbolj gledan Bine Volčič, takoj zatem pa zgornji del revije.
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Slika 2: Naslovnica revije Nova v originalni različici (a) in v inverzni različici (b)

3.3.1.2 Revija Suzy
Revija Suzy (slika 3) poleg črne in bele za grafične elemente uporablja še tri barve: rumeno,
magento in cian. Po spremembi v inverzne barve je rumena postala temno modra, magenta je
postala zelena, cian pa je postal oranžen.
Originalna različica
Več kot polovica testirancev se je najprej zaustavilo na logotipu oz. bližnji okolici (slika 3a).
Drugi dve najpogostejši zaustavitvi sta se nahajali v bližini napisa „ekskluzivno“ in na
fotografiji Tanje Ribič. Zadnja zaustavitev je bila najpogostejša v levem zgornjem kotu,
predzadnja pa v sredini glave naslovnice. V obeh primerih sta drugo mesto zasedla Jan Oblak
in naslov ob njem.
Inverzna različica
Več kot polovica testirancev se je najprej zaustavila na logotipu oz. bližnji okolici (slika 3b).
Poleg logotipa sta bili najpogostejši zaustavitvi še največji naslov in največja slika na stani.
Omenjene najpogostejše tri zaustavitve na naslovnici obsegajo sredino naslovnice. Največ
zadnjih zaustavitev je bilo v zgornjem levem kotu, na novici Melanije Trump, za njo pa
sledijo zaustavitve v okolici Jana Oblaka. Malo manj kot polovica testirancev se je kot
predzadnje zaustavilo na fotografiji Tanje Ribič.
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Slika 3: Naslovnica revije Suzy v originalni različici (a) in v inverzni različici (b)

3.3.1.3 Revija Zvezde
Revija Zvezde (slika 4) poleg črne in bele za grafične elemente uporablja še vijolično in
rumeno barvo. Po spremembi v inverzne barve je rumena postala temno modra, vijolična pa je
postala zelena.
Originalna različica
V prvih treh zaustavitvah se je na največji sliki zaustavilo več kot 65 % testirancev, prav tako
na glavnem oz. največjem naslovu na naslovnici (slika 4a). Na sliki z besedilom Petra Prevca,
ki leži na levem robu revije, se je zaustavila dobra polovica testirancev. 66,7 % testirancev se
je najprej zaustavilo na največji sliki na naslovnici. Kot drugo zaustavitev je četrtina gledala
glavni naslov, četrtina logotip, slaba četrtina Petra Prevca, ostali drugo. Več kot polovica
testirancev se je nazadnje zaustavila na besedilu oz. naslovih na dnu strani. 60 % testirancev
je zadnjo zaustavitev opravilo v spodnji tretjini naslovnice. Tretjina testirancev se je kot
predzadnje zaustavilo na sliki desno spodaj. 60 % testirancev se je v predzadnje zaustavilo na
spodnji polovici naslovnice.
Inverzna različica
80 % ljudi se je v prvih treh zaustavitvah zaustavilo na glavni oz. največji sliki, malenkost več
na logotipu in malenkost manj na sliki Petra Prevca in besedilom ob njem (slika 4b). Dve
tretjini testirancev se je najprej zaustavilo na največji sliki. Druga zaustavitev je bila
najpogostejša na logotipu s 60 % vseh testirancev. Najpogostejša predzadnja zaustavitev je
obsegala glavni oz. največji naslov s podnaslovi pod njim. Druga najpogostejša zaustavitev se
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je nahajala na področju besedila in slike Tine Maze. Zadnja zaustavitev je bila pri slabi
polovici testirancev na spodnjem delu revije.

Slika 4: Naslovnica revije Zvezde v originalni različici (a) in v inverzni različici (b)

3.3.1.4 Revija Lea
Revija Lea (slika 5) poleg črne in bele za večino grafičnih elementov uporablja še vijoličnomodro, rdečo in rumeno barvo. Po spremembi v inverzne barve je vijolično-modra postala
oker-zelena, rdeča je postala zelena, rumena pa je postala temno modra. Kot akcent je v naši
številki bila uporabljena tudi vijolična, magenta in zelena (turkizna), ki so potem postale
zelena (turkizna), turkizna in bordo rdeča.
Originalna različica
V prvih treh zaustavitvah, so se vsi testiranci zaustavili na obrazu Stančke Šukalo (slika 5a),
več kot 65 % se je zaustavilo tudi na napisu pod njo, dobra tretjina pa na predel pod
logotipom, na novico o Borisu Cavazzi. Prvo zaustavitev si delita Stančka Šukalo in napis pod
njo. Vse prve tri najpogostejše zaustavitve ležijo v zgornji polovici revije. Najpogostejše
predzadnje zaustavitve se nahajajo v spodnji tretjini in levem robu revije v območju slike
Tjaše Železnik. Najpogostejše zadnje zaustavitve so bile na novicah na levem robu; na njih se
zaustavilo 80 % testirancev; najpogostejša zadnja zaustavitev je bila v levem spodnjem kotu.
Inverzna različica
Več kot 70 % testirancem se je pogled v prvih treh zaustavitvah ustavil na Stančki Šukalo
(slika 5b), 60 % na logotipu, tretjo najpogostejšo zaustavitev pa si delita napis pod Stančko
Šukalo in novica z Borisom Cavazzo, s slabo polovico vseh testirancev. Najpogostejša prva
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zaustavitev je bila na obrazu Stančke Šukalo. Vse prve tri najpogostejše zaustavitve se
nahajajo v zgornjih dveh tretjinah naslovnice. Predzadnji najpogostejši zaustavitvi sta bili
levo spodaj in v območju največjega naslova. 80 % se jih je kot zadnje zaustavilo na spodnjo
polovico revije; na glavni naslov in prostor pod njim, ter na novico o Tjaši Železnik.

Slika 5: Naslovnica revije Lea v originalni različici (a) in v inverzni različici (b)

3.3.1.5 Analiza naslovnic revij
Iz preglednice 2 je razvidno, da je največje število vseh zaustavitev pri obeh različicah imela
revija Nova, in sicer v originalni 675 in inverzni 630. Najmanjše število vseh zaustavitev v
obeh različicah pripada reviji Zvezde s 550 zaustavitvami v originalni različici in 607 v
inverzni. Najvišje povprečno trajanje vseh zaustavitev v originalni verziji je v reviji Zvezde
(0,3 s), v ostalih treh primerih pa je enako in znaša 0,28 s. Najvišje povprečno trajanje vseh
zaustavitev v inverzni verziji je v reviji Lea (0,34 s), najmanjše pa v reviji Suzy in traja 0,26 s.
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Preglednica 2: Primerjava rezultatov zaustavitev vseh revij in različic skupine 1 in skupine 2
Revija

Nova

Suzy

Lea

Zvezde

Način

Orig.

Inv.

Orig.

Inv.

Orig.

Inv.

Orig.

Inv.

Število vseh
zaustavitev

675

630

606

617

602

629

550

607

Povprečno
število
zaustavitev

45

42

40,4

41,13

40,13

41,93

36,67

40,47

Povprečno
trajanje
vseh
zaustavitev

0,28 s

0,3 s

0,28 s

0,26 s

0,28 s

0,34 s

0,3 s

0,33 s

3.3.2

BRANJE

Testiranci so pred začetkom branja dobili navodilo, kaj morajo prebrati in da takoj, ko
končajo z branjem, pritisnejo tipko za naprej. Med pregledom pridobljenih podatkov smo
ugotovili, da se kar nekaj testirancev ni držalo navodil. Nekateri niso brali od začetka do
konca, določeni po končanem branju niso takoj pritisnili tipke in so z gledanjem nadaljevali.
Ker bi v tem primeru z upoštevanjem rezultatov, ki jih je zabeležila naprava, dobili nerealne
podatke, smo se jih odločili pridobiti ročno. Kljub temu, da so slednji podatki pravilnejši, 100
% natančnosti ne moremo zagotoviti. Neustrezne rezultate smo odstranili.

3.3.2.1 Zamenjava minuskul in majuskul uvodnega besedila iz revije Zvezde
Iz preglednice 3 je razvidno, da so testiranci skupine 1, ki so brali uvodno besedilo v
majuskulah, v povprečju potrebovali 15,13 sekund, testiranci skupine 2, ki so brali uvodno
besedilo v minuskulah, pa povprečno 14,67 sekund. Ugotovili smo, da so testiranci prej
prebrali uvodno besedilo v minuskukah in sicer za 0,46 sekunde, kar znaša 3,04 %.
Ker je bilo uvodno besedilo v primeru minuskul krajše za pol vrstice, smo se odločili
pogledati tudi čas branja enega samega znaka in ene same besede. Vzeli smo število besed in
število črk devetih celih vrstic majuskul in minuskul. Dobili smo podatke, da so testiranci za
posamezno majuskulo porabili 2,43 % več časa kot za minuskulo in da so za posamezno
besedo v majuskulah porabili približno 1,63 % več časa. Povprečno število znakov v vrstici je
bilo pri besedilu v minuskulah 4,34 % večje.
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Preglednica 3: Primerjava časa branja uvodnega besedila skupine 1 (v majuskulah) in
skupine 2 (v minuskulah) v reviji Zvezde
Uvodno besedilo v majuskulah

Uvodno besedilo v minuskulah

Čas branja skupine 1 (s)

Čas branja skupine 2 (s)

1

16,87

15,91

2

14,71

18,82

3

14,25

10,19

4

17,56

18,18

5

21,20

19,03

6

15,28

15,29

7

15,48

11,21

8

14,16

14,35

9

12,90

16,76

10

16,37

10,83

11

15,80

11,27

12

10,97

13,57

13

11,16

15,30

Povprečje

15,13

14,67

Bralci

3.3.2.2 Zamenjava majuskul in minuskul uvodnega besedila iz revije Suzy
V preglednici 4 vidimo, da je povprečno branje uvodnega besedila v minuskulah, ki ga je
brala skupina 1, trajalo 11,03 sekunde. Skupina 2 je uvodno besedilo v majuskulah brala
povprečno 12,35 sekunde. Ugotovili smo, da so testiranci prej prebrali predgovor v
minuskukah, in sicer za 1,32 sekunde, kar znaša 10,69 %.
Ker je bilo uvodno besedilo v primeru minuskul kar za eno vrstico krajše, smo se odločili
preveriti tudi čas branja enega samega znaka in ene same besede. Vzeli smo število besed in
število črk dveh celih vrstic majuskul in minuskul. Dobili smo podatke, da so testiranci za
posamezno majuskulo porabili 6,98 % več časa kot za minuskulo in da so za posamezno
besedo v majuskulah porabili približno 3,1 % več časa. Povprečno število znakov v vrstici je
bilo pri besedilu v minuskulah 24,89 % večje.
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Preglednica 4: Primerjava časa branja uvodnega besedila skupine 1 (v minuskulah) in
skupine 2 (v majuskulah) v reviji Suzy
Uvodno besedilo v minuskulah

Uvodno besedilo v majuskulah

Čas branja skupine 1 (s)

Čas branja skupine 2 (s)

1

12,92

11,55

2

11,10

15,90

3

9,51

13,05

4

12,62

13,59

5

9,73

11,42

6

10,04

11,80

7

13,19

12,06

8

12,31

12,21

9

10,25

11,56

10

9,92

12,22

11

9,72

10,52

Povprečje

11,03

12,35

Bralci

3.3.2.3 Zamenjava sloga pisave članka v reviji Zvezde
Članek, v katerem je bila uporabljena linearna pisava (preglednica 5), so testiranci v
povprečju brali 26,79 sekund, članek, napisan v pisavi s serifi, pa 26,72 sekund. Razlika med
obema znaša le 0,07 sekunde, kar predstavlja 0,26 %.
Če povprečno trajanje branja skupine 1 delimo s številom vrstic članka, dobimo podatek, da
so v povprečju eno vrstico prebrali v 1,47 sekunde. Pri skupini 2 je rezultat 1,37 sekunde na
vrstico. Razlika v povprečnem branju na vrstico tako znaša 0,1 sekunde.
Če povprečni čas branja ene vrstice skupine 1 množimo s številom vrstic besedila skupine 2,
dobimo podatek, da bi pri enaki količini vrstic (19,5) skupina 1 brala besedilo 28,67 sekund.
To bi pomenilo, da bi prebrali besedilo v enaki količini vrstic 1,95 sekund kasneje, kar znaša
6,81 %.
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Preglednica 5: Primerjava različnega časa branja članka v linearni pisavi (skupina 1) in
v pisavi s serifi (skupina 2) v reviji Zvezde
Članek v linearni pisavi

Članek v pisavi s serifi

Čas branja skupine 1 (s)

Čas branja skupine 2 (s)

1

37,58

23,24

2

26,95

25,95

3

21,45

30,86

4

31,21

28,28

5

24,85

24,24

6

22,64

25,73

7

24,89

21,57

8

23,88

33,55

9

19,57

29,90

10

31,40

26,53

11

26,10

26,40

12

33,98

26,20

13

23,83

24,95

Povprečje

26,79

26,72

Bralci

3.3.2.4 Zamenjava sloga pisave članka v reviji Lea
Bralci skupine 1, ki so brali članek v pisavi s serifi (preglednica 6, slika 6b), so v povprečju
potrebovali 23,75 sekunde. Bralci skupine 2, ki so brali članek v linearni pisavi (slika 6a), so
v povprečju potrebovali 26,14 sekunde. Razlika v povprečju znaša 2,39 sekunde, kar
predstavlja 9,14 % krajši čas branja članka v pisavi s serifi v primerjavi s člankom, napisanim
v linearni pisavi.
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Slika 6: Članek v reviji Lea v prvotni pisavi (a) in v spremenjeni pisavi (b)
Preglednica 6: Primerjava različnega časa branja članka v pisavi s serifi (skupina 1) in
v linearni pisavi (skupina 2) v reviji Lea
Članek v pisavi s serifi

Članek v linearni pisavi

Čas branja skupine 1 (s)

Čas branja skupine 2 (s)

1

14,83

15,66

2

34,37

33,68

3

25,49

19,42

4

20,12

31,83

5

25,86

30,90

6

26,78

27,00

7

23,77

30,18

8

25,03

18,94

9

21,91

31,83

10

21,72

28,33

11

22,44

28,34

12

28,09

24,14

13

15,74

22,16

14

27,55

27,21

15

22,54

22,42

Povprečje

23,75

26,14

Bralci
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3.3.3

OGLASI

3.3.3.1 Zamenjava pozicije strani oglasa s kratkim časom gledanja v reviji Lea
Iz preglednice 7 razberemo, da se je od celotnega števila testirancev skupine 1 na območju
zanimanja (OZ) zaustavilo 13 testirancev, iz skupine 2 pa niti polovica (6). Predhodnih
zaustavitev je bilo v skupini 1 povprečno 0,5 manj, kar znaša 62,65 %. Čas do prve
zaustavitve na oglasu je bil v skupini 1 (0,21 s) več kot polovico krajši od skupine 2 (0,44 s),
ki je oglas gledala na desni strani. Skupno so v skupini 1 na območju zanimanja opravili 55
zaustavitev več od skupine 2. Povprečno število vseh zaustavitev je pri skupini 1, ki je oglas
gledala na levi strani, 63,17 % višje od nasprotne skupine.
Preglednica 7: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja celoten oglas, čas gledanja pa 2 s
Območje zanimanja:
celotna stran z oglasom

Skupina 1

Skupina 2

Položaj oglasa

Levo

Desno

Število oseb od celotnega števila
testirancev (15), ki so se zaustavili na OZ

13

6

Predhodne zaustavitve (skupno)

5

5

Predhodne zaustavitve (povprečje)

0,31

0,83

Čas do prve zaustavitve

0,21 s

0,44 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

67

12

Število vseh zaustavitev (povprečje)

5,43

2

Toplotni zemljevid (slika 7) kaže, da so testiranci več časa namenili oglasu na levi strani. Na
oglasu se nahajata dve sliki. Ena velika, ki zaseda polovico oglasa, druga pa je dosti manjša in
se nahaja v spodnjem levem kotu. Kljub temu opazimo, da so se testiranci skupine 2 poleg
logotipa oz. naslova zaustavili na manjši sliki oz. ji dali prednost pred večjo.
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Slika 7: Toplotni zemljevid zaustavitev skupine 1 (zgoraj) in skupine 2 (spodaj) s časom
gledanja 2 s

3.3.3.2 Zamenjava pozicije strani oglasa z daljšim časom gledanja v reviji Nova
V preglednici 8 vidimo, da so testiranci skupine 2, ki so gledali oglas na levi strani, v
povprečju potrebovali 0,4 zaustavitve do območja zanimanja (OZ), medtem ko je skupina 1,
ki je gledala oglas na desni, potrebovala povprečno 2,33 zaustavitev. Razlika znaša 1,93, kar
pomeni, da so v povprečju porabili 82,8 % več časa do območja zanimanja (OZ). Skupno
število predhodnih zaustavitev pri skupini 2 je manjše od števila testirancev v skupini (15),
kar pomeni, da se jih je nekaj najprej zaustavilo na desni strani. Skupina 2 je do prve
zaustavitve na področje zanimanja potrebovala 0,72 s, skupina 1 pa je porabila več kot
polovico časa manj (0,32 s). Oglasu na levi strani so testiranci namenili povprečno 16,27
zaustavitev. Oglasu na desni so povprečno namenili 2,47 zaustavitev manj, kar predstavlja
15,18 %.
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Preglednica 8: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja celoten oglas, čas gledanja pa 10 s
Področje zanimanja:
celotna stran z oglasom

Skupina 1

Skupina 2

Položaj oglasa

Desno

Levo

Predhodne zaustavitve (skupno)

35

6

Predhodne zaustavitve (povprečje)

2,33

0,4

Čas do prve zaustavitve

0,72 s

0,32 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

207

244

Število vseh zaustavitev (povprečje)

13,8

16,27

Ob predpostavki, da so z oglasom želeli opozoriti, da se ob nakupu prejme brezplačen izdelek
(lak za nohte), smo se osredotočili tudi samo nanj.
Iz preglednice 9 je razvidno, da se je na območju zanimanja (OZ) iz skupine 1, ki so gledali
oglas na desni strani, zaustavila le slaba polovica testirancev (7), iz skupine 2 pa skoraj vsi,
razen treh. Skupina 1 je pred zaustavitvijo na območju zanimanja skupno opravila 110
zaustavitev, skupina 2 pa 55 več. V povprečju so testiranci skupine 1 opravili 3,02 predhodnih
zaustavitev več, kar predstavlja 19,22 %. Čas do prve zaustavitve na območju zanimanja je bil
pri skupini 1 daljši za 0,71 s oz. 15,81 % v primerjavi s skupino 2. Skupina 2, ki je oglas
gledala na levi strani, je povprečno opravila 16,27 % več zaustavitev kot skupina 1.
Preglednica 9: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja detajl na oglasu, čas gledanja pa 10 s
Območje zanimanja:
območje lakov za nohte

Skupina 1

Skupina 2

Položaj oglasa

Desno

Levo

Število oseb od celotnega števila
testirancev (15), ki so se zaustavili na OZ

7

12

Predhodne zaustavitve (skupno)

110

165

Predhodne zaustavitve (povprečje)

15,71

12,69

Čas do prve zaustavitve

4,49 s

3,78 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

22

45

Število vseh zaustavitev (povprečje)

3,14

3,75
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Glede na toplotni zemljevid (slika 8) opazimo večjo razliko v gledanju med oglasom,
postavljenim levo in oglasom, postavljenim na desni strani. Razlika je še večja na območju
detajla, po katerem smo spraševali testirance. Skupina 2, ki je gledala oglas na levi strani, je
namenila naslovnici več časa kot skupina 1. Prav tako so več časa namenili delu, kjer so se
nahajali laki za nohte, medtem ko se je skupina 1 bolj osredotočila na napis levo od lakov.

Slika 8: Opazovanje skupine 2 (zgoraj) in skupine 1 (spodaj), kjer je bila področje zanimanja
stran z oglasom čas gledanja pa 10 s

3.3.4

INTERVJUJI

3.3.4.1 Zamenjava pozicije strani intervjuja z naslovom na vrhu strani
V preglednici 10 vidimo, da je imela skupina 1 naslov na desni strani, na njem pa se je
zaustavilo 8 od vseh 15 testirancev. V skupini 2, kjer je bil naslov na levi strani, je bilo število
testirancev, ki so se zaustavili na tem območju (OZ), 7. Predhodnih zaustavitev v skupini 2 je
bilo 31,38 % manj kot v skupini 1. Čas do prve zaustavitve na območju zanimanja je pri
skupini 2 le za 0,02 s krajši, kar predstavlja 4,55 %. Povprečno število vseh zaustavitev na
območju naslova je bilo pri skupini 2 5,29, kar je 38,56 % več kot pri skupini 1, ki je na
območju naslova povprečno opravila 3,25 zaustavitve.
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Preglednica 10: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja naslov, čas gledanja pa 2 s
Območje zanimanja: naslov

Skupina 1

Skupina 2

Položaj naslova

Desno

Levo

Število oseb od celotnega števila
testirancev (15), ki so se zaustavili na OZ

8

7

Predhodne zaustavitve (skupno)

15

9

Predhodne zaustavitve (povprečje)

1,88

1,29

Čas do prve zaustavitve

0,44 s

0,42 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

26

37

Število vseh zaustavitev (povprečje)

3,25

5,29

Iz rezultatov meritev v preglednici 11 lahko razberemo, da povprečno število predhodnih
zaustavitev skupine 2 znaša 2,45. Skupina 1 ima medtem 0,85 manj povprečnih predhodnih
zaustavitev, kar znaša 34,69 %. Čas do prve zaustavitve je pri skupini 1 bil 0,48 sekunde, pri
skupini 2 pa 0,76 sekunde. Razlika znaša 0,28 sekunde, kar pomeni, da so testiranci skupine
1, pri katerih je bila slika na levi, potrebovali 36,84 % manj časa, da so se na njej zaustavili.
Povprečje vseh zaustavitev na območju zanimanja skupine 2, ki je gledala sliko na desni
strani je 11,63 % manjše kot od skupine 1.
Preglednica 11: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja celostranska slika, čas gledanja pa 2 s
Območje zanimanja:
celostranska slika

Skupina 1

Skupina 2

Položaj slike

Levo

Desno

Število oseb od celotnega števila
testirancev (15), ki so se zaustavili na OZ

15

11

Predhodne zaustavitve (skupno)

24

27

Predhodne zaustavitve (povprečje)

1,6

2,45

Čas do prve zaustavitve

0,48 s

0,76 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

71

46

Število vseh zaustavitev (povprečje)

4,73

4,18
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Na toplotnem zemljevidu (slika 9) lahko opazimo, da je celostranski sliki na levi strani
posvečeno malenkost več pozornosti, prav tako je več pozornosti dobil naslov na levi strani.

Slika 9: Toplotni zemljevid gledanja intervjuja v reviji Suzy skupine 2 (zgoraj) in skupine 1
(spodaj)

3.3.4.2 Zamenjava pozicije dvostranskega intervjuja z naslovom na sredini strani
Iz preglednice 12 je razvidno, da skupina 2, ki je gledala stran z naslovom na levi strani,
predhodno ni opravila nobene zaustavitve. V povprečju so testiranci skupine 1 naredili 1,8
zaustavitev pred zaustavitvijo na območju zanimanja, ki je bilo v njihovem primeru na desni
strani. Čas do prve zaustavitve na območju zanimanja je bil v primeru skupine 1 0,48 sekunde
krajši, kar predstavlja 85,71 % daljši čas v primerjavi s skupino 2. Skupina 2 je opravila
skupno 9 zaustavitev več, v povprečju pa 0,6 zaustavitev več. To pomeni 2,98 % manj vseh
zaustavitev v skupini 1 v primerjavi s skupino 2.
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Preglednica 12: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja celotna stran z oglasom, čas gledanja pa 10 s
Območje zanimanja:
celotna stran z naslovom

Skupina 1

Skupina 2

Položaj naslova

Desno

Levo

Predhodne zaustavitve (skupno)

27

0

Predhodne zaustavitve (povprečje)

1,8

0

Čas do prve zaustavitve

0,56 s

0,08 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

293

302

Število vseh zaustavitev (povprečje)

19,53

20,13

V preglednici 13 vidimo, da je bila razlika vseh predhodnih zaustavitev obeh skupin samo za
1 zaustavitev, kar v povprečju nanese 0,06 zaustavitve. To pomeni v povprečju samo 2,58 %
manj predhodnih zaustavitev skupine 2 v primerjavi s skupino 1. Čas do prve zaustavitve je
bil v primeru skupine 1 0,07 s daljši, kar predstavlja 10,45 % daljši čas v primerjavi s skupino
2. Skupina 1 je skupno opravila 33 zaustavitev manj, v povprečju pa 2,2 zaustavitvi manj. To
pomeni 23,23 % več vseh zaustavitev v skupini 2 v primerjavi s skupino 1, kjer je bil naslov
na desni strani.
Preglednica 13: Primerjava rezultatov zaustavitev skupine 1 in skupine 2, kjer je območje
zanimanja naslov, čas gledanja pa 10 s
Območje zanimanja:
naslov

Skupina 1

Skupina 2

Pozicija naslova

desno

levo

Predhodne zaustavitve (skupno)

35

34

Predhodne zaustavitve (povprečje)

2,33

2,27

Čas do prve zaustavitve

0,67 s

0,6 s

Število vseh zaustavitev (skupno)

109

142

Število vseh zaustavitev (povprečje)

7,27

9,47
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Glede na rezultate toplotnega zemljevida (slika 10) opazimo večje število zaustavitev na vseh
slikah v primeru skupine 2 (zgoraj). Razlog za manjšo število zaustavitev v primeru skupine 1
(spodaj) bi lahko pripisali zmedenosti gledalca zaradi nenavadne postavitve grafičnih
elementov.

Slika 10: Toplotni zemljevid intervjuja skupine 1 (spodaj) in skupine 2 (zgoraj) v reviji Nova

3.3.5

IZBIRA REVIJE

Večina vprašanih je izbrala revijo Suzy (preglednica 14) za najbolj privlačno revijo. Vprašani
so povedali, da ta revija deluje od vseh najbolj mladostniška. Razlog za to so morda glavne
barve na naslovnici: magenta, cian in rumena (slika 3a). Pri ostalih treh prevladujeta rumena
in rdeča barva (slike 2a, 4a, 5a). Večina vprašanih, ki so si izbrali to revijo, je posebej
poudarilo, da jim je všeč, ker ni „tako natrpana“, kot so ostale. Omenili so tudi, da jim je od
vseh revij najbolj všeč logotip te revije, saj da je „drugačen“. Ta logotip je edini od štirih, ki
ni stavljen naravnost, temveč je nagnjen pod rahlim kotom (slika 3).
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Nekaj izbir vprašanih je temeljilo na vsebini naslovov na naslovnici. Ena anketirana oseba je
povedala, da bi si dotično revijo izbrala, ker se ji, glede na naslove, zdi, da bi jo zanimalo
največ stvari v primerjavi z ostalimi revijami.
Pri izbiri lahko igra vlogo tudi poznavanje samo dotične revije oz. nepoznavanje ostalih.
Dodatna dejavnika sta lahko tudi oglaševanje (TV, radio) ali pa predhodno poznavanje revije,
ker so jo brali družinski člani in/ali prijatelji.
Povlečemo lahko tudi vzporednice med starostjo vprašanega in izbiro revije (preglednica 14).
Največ mladih, kar 10, starih med 22 in 27 let (povprečno 24,5) je izbralo revijo Suzy. Štirje
vprašani, ki so si izbrali revijo Nova, so bili stari med 23 in 65 let (povprečno 44,5). Trije
anketirani, stari med 22 in 69 let (povprečno 45,5), so si izbrali revijo Lea. Tri osebe,
povprečno starejše od 59,5 (stare med 44 in 75) let pa so si izbrale revijo Zvezde.
Zvezde so si izbrali povprečno najstarejši ljudje. Razlog za to bi lahko bil, da tudi ljudje na tej
naslovnici izgledajo najstarejši v primerjavi z drugimi in se z njimi morda lažje „povežejo“.
Podobno smo opazili pri naslovnici Suzy, kjer je nekaj oseb omenilo, da se jim zdi, da so
ljudje tam najmlajši.
Preglednica 14: Število posameznikov, glede na starostno skupino in izbrano revijo
Izbrana
revija

Starost vprašanih
20–30 let

31–40 let

41–50 let

Nova

1

1

1

Suzy

10

Zvezde
Lea

> 60 let
1

44,5
24,5

1
1

51–60 let

Povprečna
starost

1

1

1

59,5

1

45,5
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4

ZAKLJUČKI

4.1

NASLOVNICE

Pri revijah Zvezde in Suzy, kjer je bilo število slik v primerjavi z Novo in Leo manjše, so se
testiranci bolj osredotočali na naslove, pri revijah Nova in Lea pa na slike. Krajši vzorci
gledanja so se pojavljali samo v reviji Lea, in sicer gre za smer, po kateri so testiranci sledili
novicam ob robu. Revija Nova je imela na splošno največje število zaustavitev v obeh
različicah, najmanjše pa revija Zvezde.
Pri treh od štirih revij je bilo skupno število zaustavitev večje pri negativni oz. inverzni
različici naslovnice. Povprečna dolžina zaustavitev je bila višja pri treh od štirih naslovnic, in
sicer v inverzni različici.
Od vseh logotipov se je največ ljudi v prvih treh zaustavitvah zaustavilo na logotipu revije
Suzy, ki od drugih izstopa po tem, da je stavljen malce pod kotom.

4.2

BRANJE

V primeru, kjer je bilo originalno uvodno besedilo v majuskulah in vrstice dolge (Suzy), smo
ugotovili, da je bilo branje za desetino časa krajše pri besedilu v minuskulah. Uvodno
besedilo s kratkimi vrsticami (Zvezde) je bilo z minuskulami hitreje prebrano le za 3 %.
Ugotovili smo, da je bila v našem primeru pri uvodnem besedilu, kjer so bile vrstice relativno
kratke (Zvezde), manjša razlika med časom branja v minuskulah in majuskulah, kot v
primerjavi z uvodnim besedilom, kjer so bile vrstice relativno dolge. Razlog je lahko, da ima
oko v krajših vrsticah večje število „osvežitev“.
V primeru originalnega članka (Lea) v linearni pisavi, kjer je izbrana pisava že na prvi pogled
delovala slaba in je branje izgledalo oteženo, smo potrdili, da je branje v pisavi s serifi
hitrejše. Rezultata bi se morda lahko bolj približala, če bi uporabili kakšno drugo, lažje
čitljivo linearno pisavo.
V naslednjem testu je bil originalni članek napisan v pisavi s serifi (Zvezde). Različica pisave
je ostala enaka, spremenil se je samo slog pisave (linearni). Ugotovili smo, da so kljub zelo
podobnim rezultatom, testiranci še vedno prej prebrali članek v pisavi s serifi.
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4.3

OGLASI

V primeru oglasa, ki so ga testiranci gledali dve sekundi (toliko približno traja, da na hitro
pogledamo obe strani in obrnemo list), smo ugotovili, da je bil bolj gledan oglas na levi strani.
Oglas je imel čez celotno sredino eno veliko sliko, na kateri so bila ličila, druga slika pa se je
nahajala v levem kotu in je bila dosti manjša. Na njej je bila naslovnica revije z ženskim
obrazom in delom telesa. Pri skupini, kjer je bil oglas na desni strani in zato razumljivo manj
zaustavitev zaradi tako kratkega časa opazovanja, smo opazili, da je manjša slika pritegnila
več pozornosti testirancev od večje slike. Razlog za takšen rezultat bi lahko ležal v delovanju
naših možganov, ki v vsem, kar gledajo, poskusijo odkriti oz. prepoznati poznane vzorce, v
našem primeru obraz. Po vsej verjetnosti bi bil po daljšem času gledanja rezultat v pomenu
večjega posvečanja določeni sliki nasproten, a dejstvo, da podobe ljudi oz. obrazov ujamejo
naš pogled že v zelo kratkem času, ostaja.
Pri oglasu, ki so ga testiranci opazovali deset sekund, smo glede na število zaustavitev
ugotovili, da so ljudje bolj gledali oglase na levi strani. Tja je najpametnejše postaviti oglas,
če želimo, da ga opazi čim več ljudi. Oglas opaziti ali zapomniti si njegovo vsebino pa ne gre
enačiti, čeprav si po navadi več zapomnimo, če neko stvar dlje časa opazujemo. V našem
primeru, ko smo spraševali po številu lakov za nohte, je na vprašanje (priloga B, test 10)
pravilno odgovoril en testiranec več iz skupine, ki so oglas gledali na desni strani. Ker je
razlika v samo enem odgovoru, je morda šlo za slučaj. Podobni rezultati se kažejo tudi v
zgornjem primeru (priloga B, test 9), kjer smo spraševali samo po položaju oglasa. Pri oglasu
na desni strani je bila bolj gledana leva polovica, po vsej verjetnosti zaradi sledenja pogleda
od leve proti desni.

4.4

INTERVJUJI

V intervjuju, ki so ga testiranci gledali deset sekund (slika 10), smo ugotovili, da so več časa
oz. zaustavitev posvetili naslovu na levi strani. Opazili smo, da se je na vse slike osredotočalo
manj ljudi v primeru, ko sta bila naslov in največja slika na desni strani. Razlog za to bi lahko
bil, da se je takšna razporeditev strani testirancem zdela nenavadna.
En intervju so testiranci gledali dve sekundi (slika 9). V tem primeru je eno celo stran zasedla
slika. Kot v zgornjem primeru smo ugotovili, da je bilo več zaustavitev posvečenih naslovu na
levi strani, prav tako tudi sliki na levi strani.
V obeh primerih smo ugotovili, da se bodo ljudje, ne glede na stran, na kateri se nahaja naslov
in ne glede na njegovo pozicijo na strani, v skoraj identičnem času zaustavili na njem. Morda
je temu tako iz navade, saj lahko običajno iz naslova hitro razberemo okvirno vsebino članka
in se glede na prebrano odločimo, če nas zanima oz. je branje vredno nadaljevati.
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4.5

IZBIRA REVIJE

Pri oblikovanju tabloidne revije, sploh naslovnice, moramo imeti v mislih želeno ciljno
skupino. Pomembna je tudi vsebina naslovov, sploh največjih, saj imajo ljudje podobne
starosti podobna zanimanja. Nekateri ljudje so se po vsej verjetnosti za revijo nezavedno
odločili tudi na podlagi podobne starosti med njimi in osebami na naslovnici. Večina revij
istega žanra je oblikovana na zelo podoben način, ena izmed testiranih (Suzy) pa je imela
drugačne barve od ostalih ter drugače stavljen logotip, ta drugačnost pa je mlade pritegnila.
Če so ti naša ciljna skupina, bi si morda lahko drznili biti drugačni oz. malo bolj izstopati v
načinu oblikovanja. Mlade je odbijala tudi prenasičenost naslovnice z informacijami. To bi
morda lahko povezali tudi z vizualnim izgledom sodobnih spletnih mest. V zadnjih letih se je
na spletu pojavil trend oblikovanja po načelu minimalizma oz. „manj je več“. Ker je veliko
ljudi, sploh mladih, stalno pod vplivom spleta in se s takšnim oblikovanjem pogosto srečujejo,
je to lahko razlog, da jim je takšen način oblikovanja všeč tudi v revijah.

4.6

ZAKLJUČEK

Pred začetkom testiranja nismo pričakovali oz. se zavedali, da bo obdelava dobljenih
podatkov tako dolgotrajna in včasih težavna za razumevanje. Razlog za to je bil predhodna
neizkušenost na področju dela z napravo za sledenje očesnim premikom oz. pretvarjanjem
dobljenih številk v dejanske informacije. Veliko, v nekaterih primerih celo ogromno, časa je
vzela tudi priprava gradiva za testiranje, saj število testov ni bilo tako majhno. V diplomskem
delu smo potrdili predvidevanja teorije, da so pisave s serifi v kakovostni izvedbi (malenkost)
bolj čitljive in da so majuskule bolj zamudne za branje. Ugotovili smo tudi, da je čas do prve
zaustavitve na naslovu skoraj identičen, ne glede na njegov položaj na desni ali levi strani in
da v omejenem času gledanja več pozornosti namenjamo oglasom na levi strani revij.
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6 PRILOGE
PRILOGA A: SPOL IN STAROST TESTIRANCEV
SPOL
Spol

Skupina 1

Skupina 2

Skupaj

število

%

število

%

število

%

M

4

27

4

27

8

26,7

Ž

11

73

11

73

22

73,3

Starost

18–20

21–23

24–26

27–29 ali več

Število

1

19

4

6

%

3,3

63,4

13,3

20

STAROST

43

PRILOGA B: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Test 1: Revija Nova – opazovanje naslovnice
Vprašanje: Kje bo Bine Volčič odprl svojo gostilno?
Možni odgovori: Na Metelkovi, v strogem centru Ljubljane, v Medvodah, na svojem vrtu.
Pravilen odgovor: V strogem centru Ljubljane.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Inverzna

7/15

46,7

Original

7/15

46,7

Skupina

Različica: original/inverzna

1
2

Test 2: Revija Suzy – opazovanje naslovnice
Vprašanje: Pri komu se odvija družinska drama?
Možni odgovori: Pri Katarini Čas, pri Miru Cerarju, pri Melaniji Trump, pri Davidu
Beckhamu.
Pravilen odgovor: Pri Melaniji Trump.

Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Original

9/15

60

Inverzna

8/15

53,3

Skupina

Različica: original/inverzna

1
2

Test 3: Revija Zvezde – opazovanje naslovnice
Vprašanje: Kje se je nahajala slika Tine Maze?
Možni odgovori: Levo zgoraj, levo spodaj, desno zgoraj, desno spodaj.
Pravilen odgovor: Desno zgoraj.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Inverzna

12/15

80

Original

10/15

66,7

Skupina

Različica: original/inverzna

1
2
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Test 4: Revija Lea – opazovanje naslovnice
Vprašanje: Ali je katera izmed oseb na naslovnici nosila klobuk?
Možni odgovori: Ja, ne.
Pravilen odgovor: Ja.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Original

13/15

86,7

Inverzna

12/15

80

Skupina

Različica: original/inverzna

1
2

Test 5: Revija Zvezde – branje uvodnega besedila
Vprašanje: Josip Iličić je eden najboljših strelcev katere lige?
Možni odgovori: Nemške, portugalske, italijanske, bosanske.
Pravilen odgovor: Italijanske.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Majuskule

11/15

73,3

Minuskule

10/15

66,7

Skupina

Način: minuskule/majuskule

1
2

Test 6: Revija Suzy – branje uvodnega besedila
Vprašanje: Kaj je Simon Šketa jemal za samoumevno?
Možni odgovori: Življenje, zdravje, družino.
Pravilen odgovor: Življenje.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Minuskule

12/15

80

Majuskule

14/15

93,3

Skupina

Način: minuskule/majuskule

1
2
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Test 7: Revija Zvezde – branje članka
Vprašanje: Ali sta Mitja Okorn in Katarina Čas že kdaj sodelovala?
Možni odgovori: Da, ne.
Pravilen odgovor: Da.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Linearna

14/15

93,3

S serifi

13/15

86,7

Skupina

Pisava: linearna/s serifi

1
2

Test 8: Revija Lea – branje članka
Vprašanje: Na katerem družbenem omrežju je Eva Longoria povedala, kaj se ji je zgodilo?
Možni odgovori: Snapchat, Facebook, Twitter.
Pravilen odgovor: Snapchat.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

S serifi

15/15

100

Linearna

13/15

86,6

Skupina

Pisava: linearna/s serifi

1
2

Test 9: Revija Lea – oglas s časom gledanja 2 s
Vprašanje: Na kateri strani revije je bil oglas?
Možni odgovori: Leva, desna.
Pravilen odgovor: Skupina 1 – leva, skupina 2 – desna.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Levi

12/15

80

Desni

13/15

86,6

Skupina

Oglas na: levi/desni

1
2
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Test 10: Revija Nova – oglas s časom gledanja 10 s
Vprašanje: Koliko odtenkov laka za nohte podarja Cosmopolitan?
Možni odgovori: 4, 5, 6.
Pravilen odgovor: 5.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Desni

8/15

53,3

Levi

7/15

46,7

Skupina

Oglas na: levi/desni

1
2

Test 11: Revija Suzy – zamenjani strani v intervjuju
Vprašanje: Na kateri strani je bil naslov?
Možni odgovori: Leva, desna.
Pravilen odgovor: Skupina 1 – desna, skupina 2 – leva.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Desno

9/15

60

Levo

13/15

86,7

Skupina

Položaj naslova: levo/desno

1
2

Test 12: Revija Nova – zamenjani strani v intervjuju
Vprašanje: Koliko slik je bilo v članku?
Možni odgovori: 2, 3, 4.
Pravilen odgovor: 3.
Število pravilnih
odgovorov

Odstotek pravilnih
odgovorov

Desno

11/15

73,3

Levo

13/15

86,7

Skupina

Položaj naslova: levo/desno

1
2
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