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IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je bil preučiti logotip podjetja Škoda Auto iz likovnega
vidika; opisati in predstaviti likovne prvine, spremenljivke in kompozicijo ter
dobljene rezultate in ugotovitve uporabiti kot smernice za izdelavo kataloga
razvoja vozil Octavia. Izvedeti smo želeli kakšen je pomen logotipa kot celota in
kot posameznih simbolov iz katerih je sestavljen. V teoretičnem delu smo poleg
kratkih opisov osnov likovne analize in predstavitve podjetja Škoda Auto
predstavili tudi katalog, njegov namen in opisali glavne lastnosti oblikovanja.
Raziskava teoretičnega dela je kratka, jedrnata in hkrati bistvenega pomena za
nadaljnje delo.
Na začetku eksperimentalnega dela smo likovno opredelili logotip s pomočjo
teoretičnega dela in ostale literature. Pri sami analizi smo se najbolj osredotočili na
osnovne likovne prvine s pomočjo katerih smo se poglobili v sam pomen logotipa
in njegovih elementov. Prav tako smo predelali spremenljivke in umestili logotip v
kompozicijo. Vse dobljene rezultate smo poskušali uporabiti v nadaljnjem delu:
oblikovanju kataloga. Izbrali smo primeren format kataloga, izbrali tipografijo,
barve in uporabili dobljeno kompozicijo, ki smo jo prenesli na sam katalog. Tema
kataloga je razvoj vozil Octavia od prve izdaje pa vse do zadnje. Navdih teme je
predvsem ljubiteljski in s tem smo želeli ljubiteljem Škoda Octavie in drugi ciljni
populaciji

predstaviti

slikovni

razvoj

vozila

z

osnovnimi

lastnostmi

in

specifikacijami.
Ključne besede: likovna analiza, ŠKODA Auto, oblikovanje kataloga, Octavia.
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ABSTRACT
VISUAL ANALYSIS OF ŠKODA AUTO LOGOTYPE AND THE DESIGN OF A
CATALOGUE OF VEHICLE EVOLUTION OCTAVIA
The purpose of the master thesis was to examine the company logo Škoda Auto
from the artistic point of view; describe and demonstrate the artistic elements,
variables, and composition, as well as obtaining the results

and using the

conclusions as guidelines for making a catalog of vehicle Octavia. We want to
know what is the meaning of the logo as a whole and the meaning of the individual
symbols from which it is composed. In the theoretical part, in addition to brief
descriptions of the basics of the art analysis and the presentation of the company
Škoda Auto, we also presented the catalog, its purpose and described the main
features of the design. The study of the theoretical part is short, concise and at the
same time essential for further work.
At the beginning of the experimental work we defined the art logo through theory
and other literature. In visual analysis, we focused more on the basic art elements
with which we delved into the actual meaning of the logo and its elements. We
also processed variables and placed the logo into the composition. We tried to use
all of the obtained results in our subsequent work: the creation of a catalog. We
selected the appropriate catalog format, chose the typeface, color, and used the
resulting composition which we transferred to the catalog. The theme of the
catalog is the evolution of the vehicles Octavia from the first edition all the way to
the last one. We were personally inspired by the theme and we wanted to present
a pictorial evolution of the vehicle with the basic features and specifications to all
the lovers of Skoda Octavia and to other target population.

Keywords: visual analysis, Škoda Auto, designing catalouge, Octavia.
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POVZETEK
Zelo pomemben del avtomobilske industrije in predvsem njene filozofije o
marketingu so prepoznavni znaki, simboli oziroma nam poznani logotipi, ki jih
včasih prepoznamo enako hitro ali bolj kot proizvajalca samega. Logotipi imajo
tako nekakšno »čudežno« moč, ki vedno dodajo neko piko na i zaradi katere
hitreje zaigra srce vsakega ljubitelja avtomobilov pa čeprav sama oblika logotipa,
barva ali slogan nimajo vedno direktne povezave s samimi tehničnimi
sposobnostmi prevoznega sredstva ali s karakterjem.
V naši magistrski nalogi so vprašanja likovne govorice ključnega pomena in hkrati
umetniško področje, saj sama interpretacija likovnega dela, analiza znakov in
njihov pomen zahteva določeno znanje, da lahko znak lažje interpretiramo ter tako
posledično dobimo ključne razlage za takšen izgled.
Logotip je grafična podoba, ki mora »rezati« sporočilo na hitro in hkrati učinkovati
na blagovne znamke tako, kot marker označevalci na besedilo. Enostavno
poudarijo, kar je potrebno. So kot univerzalno orodje za komunikacijo in
predstavljajo tako bistvo kot osnovo za razvoj znamk oz. podjetij. V našem delu
želimo izvedeti globlji pomen samega logotipa, se prepustiti njegovi zgodbi in
ugotoviti njegove smernice, katere bomo imeli za iztočnice pri nadaljnjem delu, ko
bomo oblikovali katalog razvoja vozil Octavia.
Likovna teorija zajema oz. proučuje glavna področja likovnih izrazil in likovnih
prvin, katere lahko imenujemo tudi grafični elementi. Tukaj opisujemo likovne
prvine: točko, linijo, obliko in prostor, opisujemo spremenljivke kot so velikost,
teža, smer, število, gostota, tekstura, za konec pa smo se posvetili še kompoziciji,
ki opisuje razmerja, simetrijo, ravnovesje, ritem in kontrast. V okviru magistrske
naloge smo se odločili uporabiti in opisati tiste likovne prvine in spremenljivke, ki
so najbolj osnovne in tiste, ki so pomembne pri razčlenitvi logotipa podjetja Škoda
Auto.
Likovna analiza logotipa nas popelje v popolnoma drugačen svet in nam odpre
nova spoznanja o samem podjetju. Tako ugotovimo, kaj je razlog za takšen izgled,
iz kje izhaja ideja o krilati puščici in kdo je odgovoren za njo. Skozi opisovanje
V

likovnih prvin podrobneje spoznamo simboliko posameznik elementov, ki
predstavljajo veliko več, kot si na prvi pogled lahko mislimo. Vsak posamezen
element se popolnoma sklada s psihologijo podjetja in se na tak način tudi
predstavlja in enako velja tudi za izbor barv.
Pri kasnejši analizi smo dobili rezultate likovnih spremenljivk in kompozicije. Naš
opisani logotip je zelo kompleksen in znotraj njega se pojavlja ogromno različne
simbolike in prepletanja znakov, ki se povezujejo v kakovostno dodelan logotip.
Spremenljivke in kompozicijska načela so nam prinesla glavne iztočnice in
smernice kako oblikovati katalog, kar je tudi naš cilj – oblikovanje kataloga po
dobljenih smernicah.
Katalog je medij, s katerim lahko komuniciramo z možnimi strankami ali ciljno
skupino. Katalogi so podobni brošuram, ampak so za razliko od le-teh veliko bolj
obsežni in ponujajo več informacij. Vizualni elementi, fotografije, pripisi k
fotografijam, tipografija in samo besedilo so elementi, ki zahtevajo uravnoteženost
samega oblikovanja. Vse skupaj pa se prične pri načrtovanju. Najprej se je
potrebno vprašati kdo je ciljna skupina, kateri želimo katalog predstaviti in kakšne
namene imamo s katalogom. Bistvo kataloga je dobro predstavljeno sporočilo, kjer
uporabljamo kratke in jedrnate stavke brez nepotrebnih besed. Najbolj učinkovit
katalog vsebuje več fotografij, preglednic in tabel, ki nam takoj podajo jasno sliko.
Skozi celotno oblikovanje kataloga pridemo do spoznanja, da lahko dobljene
smernice uporabljamo pri nadaljnjem delu, kakor iz logotipa izhaja oblikovanje
celostne grafične podobe. Pri oblikovanju kataloga moramo upoštevati, da se
zaporedne strani spreminjajo v postavitvi in da vseh ni možno prikazati po točnih
smernicah. Ugotovili smo tudi, da za vsako posamezno generacijo vozila ni možno
prikazati podatkov z enako količino ter, da se le-ti razlikujejo. Vsekakor pa je naša
naloga skrbno urejena in naš cilj je bil dosežen.
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1.

UVOD

Področja raziskovanja za teoretični del v magistrskem delu so: logotip podjetja
Škoda Auto in predstavitev razvoja logotipa skozi čas, likovna teorija in njene
prvine, spremenljivke in kompozicija ter raziskovanje področja kataloga, namen in
osnovna pravila pri oblikovanju. Raziskava je usmerjena v teorijo iz katere bomo
pridobili znanje za analizo celotnega logotipa in njegovih likovnih smernic ter
analizo oblikovanja kataloga, katerega smo izdelali na podlagi dobljenih rezultatov
analize logotipa.

1.1

Namen in cilji

Namen magistrskega dela je s pomočjo likovne analize preučiti, predstaviti logotip
podjetja Škoda, opisati njegove elemente, smernice, sestavine, lastnosti in
značilnosti. Raziskali bomo, kaj nam pove zgodovina same oblike logotipa, proces
oblikovanja in s kakšnim razlogom je bil oblikovan, izbira barv ter tipografije.
Izvedeti želimo kako in po kakšnih smernicah ter mrežah deluje simbol in
ugotovitve uporabiti pri oblikovanju kataloga za prikaz razvoja vozil Octavia tako,
da bodo v njem predstavljeni bistveni podatki, prepričljivost izdelkov, kratki,
jedrnati in informativni opisi ter časovna ustreznost izhajanja vozil. Pozabiti ne
smemo, da je katalog ena izmed oblik komuniciranja z morebitnimi odjemalci, zato
je pomembna tudi sama uporabnost in preglednost kataloga.
Naši cilji so razdeliti magistrsko delo na tri dele. V teoretičnem delu se bomo
osredotočili na glavno teorijo, ki opisuje likovne prvine, pomen logotipa; predstavili
podjetje Škoda Auto in opisali značilnosti kataloga. V eksperimentalnem delu pa
bomo najprej iz likovnega vidika analizirali in pojasnili logotip podjetja Škoda Auto
in utemeljili razloge za takšen izgled. Predstavili bomo vse parametre in sestavine
(smernice, lastnosti, mreža) ter jih analizirali, opisali barve, tipografijo in obliko.
Izvedena raziskava nas bo pripeljala do novih zaključkov, ki jih bomo lahko
uporabili pri nadaljnjem delu. Izdelali bomo katalog s pregledom vozil Octavia
skozi razvoj in tako zbrali informacije o samem razvoju modela. Ljudem želimo
ponuditi jasen in kakovosten pregled nad razvojem tega vozila. Vso pridobljeno
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znanje, zaključke in ugotovitve bomo uporabili pri oblikovanju bistvenega dela.
Skrbno bomo uredili, pripravili pomembne podatke ter jih oblikovali v pregleden,
privlačen katalog.
Za namen raziskave magistrskega dela bo uporabljena domača in tuja literatura,
pri čemer bomo upoštevali tudi dosedanje raziskave. Članki ali ostala literatura
večinoma ne dosega nivoja znanstvenih raziskav, ampak je večinoma primernih
podatkov v različnih revijah, knjigah, avtomobilskih brošurah in dosedanjih
diplomskih ali magistrskih delih.
Pomembni rezultati raziskave bodo:


Ugotovili bomo, iz česa izhaja sam logotip podjetja Škoda in kje je razlog za
sam izvor.



Ugotovili bomo, ali so sam »dizajn« in uporabljeni elementi primerni in po
katerih likovnih načelih so izdelani.



Z izdelavo kataloga po ugotovljenih rezultatih bomo prikazali, da je možno
uporabiti iste smernice pri drugih grafičnih izdelkih.



Kataloško bomo prikazali razvoj vozil Škoda, ki bo privlačen tako za
ljubitelje kot za ostalo populacijo.

Celotna raziskava bo dala odgovore ali je logotip podjetja Škoda oblikovan po
načelih in likovnih prvinah. Analiza bo pokazala ali so barve, tipografija in oblika
primerno izbrane in se skladajo z vizijo podjetja. Od pričakovanih rezultatov (analiz
lastnosti logotipa) pričakujemo, da so uporabni še za nadaljnjo oblikovanje
kataloga, s katerim bomo prikazali razvoj vozila. S tem delom bomo stroki podali
obširno likovno analizo logotipa podjetja Škoda in obrazložili dejavnike za tako
obliko. Prav tako pa bomo vse generacije avtomobila zbrali v enovito celoto na
enem mestu.

1.2

Delovne hipoteze in raziskovalno vprašanje

Ob predpostavki, da so raziskovalni problemi rešljivi in da je mogoče priti do
končnih ciljev, so delovne hipoteze naslednje:


Logotip je izdelan po načrtu da predstavlja prevozno sredstvo - avtomobil.
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Logotip vsebuje nabor barv, katerih lastnosti se povezujejo z lastnostmi
podjetja.



Na izgled logotipa vpliva sam oblikovalec ali njegovo poreklo.



Logotip je izdelan na mreži in njegovi elementi so v določenem razmerju.



Katalog lahko oblikujemo po pridobljeni likovni analizi in mreži logotipa.



Izdelali bomo podrobno analizo, ki bo v pomoč za razumevanje samega
podjetja in njegovega simbola tako za ljubitelje kot za ostalo populacijo.



So za vsa izdelana vozila Octavie podatki, literatura in fotografije ter je
mogoče pregledno oblikovati predstavitveni katalog.



Predstavitveni katalog je lahko oblikovan z enako količino fotografij in
podatkov za vsako vozilo.

Postavlja se raziskovalno vprašanje, ali je možno po vsej likovni analizi, študiju in
raziskovanju samega logotipa, pridobljene smernice in ugotovitve uporabiti pri
nadaljnjem delu in tako oblikovati katalog določenih vozil.

3

2.

TEORETIČNI DEL

2.1

LIKOVNA TEORIJA

Likovna teorija je gramatika likovnega jezika, ki je skupen vsem področjem
ustvarjanja: slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, oblikovanju predmetov, grafičnemu in
modnemu oblikovanju, fotografiji, itd (Šuštaršič, 2004).
Je veda, ki raziskuje likovna izrazila in zgradbo likovnih del. Ukvarja se z
raziskovanjem likovnega govora, prav tako je del umetnosti ter hkrati opredeljuje
nastajanje likovno umetniških del od ideje so izdelka v vizualnih, analitičnih in
kreativnih formulacijah likovne prvine. Teorija proučuje zakonitosti dojemanja
likovnih del iz psihološkega, fizikalnega, estetskega in fiziološkega vidika na katere
vplivajo podobne vede. Ukvarja se z analizo likovnih elementov, spremenljivk,
načel, s pomočjo katerih različni likovni ustvarjalci ustvarjajo svoja dela. Ob
prebiranju različne literature lahko naletimo na različne razprave in knjige, kise
ukvarjajo s praktičnimi in teoretičnimi likovnimi problemi (Butina, 2000). Likovna
teorija vsekakor raziskuje tudi zakonitosti in medsebojne odvisnosti likovnih
elementov ter njihovo vlogo v kompoziciji. Zanimajo jo različne možnosti
kompozicij katere analizira, razčlenjuje in se poglablja v njihove organizacijske
principe (Šuštaršič, 2004).
Likovna teorija zajema oz. proučuje glavna področja likovnih izrazil in likovnih
prvin, katere lahko imenujemo tudi grafični elementi. V okviru magistrske naloge
smo se odločili uporabiti in opisati tiste likovne prvine in spremenljivke, ki so
najbolj osnovne in tiste, ki so pomembne pri razčlenitvi logotipa podjetja Škoda
Auto.

2.1.1 Likovne prvine
Butina (2000) za temeljne kategorije likovnega mišljenja navaja: točko, linijo,
odnos svetlo-temno, barvo in obliko. Slednja je nosilka likovnih prvin, ki jo orisujejo
prve štiri prvine, imenovane orisne prvine, medtem ko je oblika orisana prvina. S
stališča likovne teorije so to predvsem likovna izrazna in oblikotvorna sredstva.
Pojem likovno izrazno sredstvo obsega več sestavin, ki se v likovni praksi
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povezujejo v likovne celote: miselnost, čustvenost, čutnost in snovanje. Te morajo
biti povezane v delujočo celoto, da bi izrazno sredstvo lahko delovalo (Butina,
1997).
2.1.1.1

Točka

Točka spada med najosnovnejšo obliko, ki se pojavlja že od samega začetka
človeške zavesti in likovnega izražanja. Točka ima moč pritegniti in zadržati
poglede na sebi čeprav ne izraža gibanja. Njena lega, postavitev in gibanje je
obrnjeno v njeno notranjost in je posledica prvega stika sredstva s površino. Točka
odreja centre, krajišča, sečišča, težišča, oglišča in vrhove teles v prostoru
(Šuštaršič, 2004).
Točke imajo poleg kompozicijske, prostorske in izrazne vrednosti tudi dekorativni
učinek in lahko tvorijo različne oblike kot to dokazuje že sam logotip podjetja
Škoda Auto, v katerem lahko opazimo »oko« ali točko, kot je razvidno iz slike 1.

Slika 1: Točka kot pika ali oko (Vir: http://www.diskiplus.ru/diski_skoda_logo.png).
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2.1.1.2

Linija

Iz likovnega vidika je linija ali črta orisna prvina, ki z varčnostjo prikazuje
poglavitne lastnosti oblik. Linija omogoča izražanje v mnogih panogah, najbolj pa
je značilna za risbo. Prav tako sodi med najosnovnejše in najstarejše prvine.
Linija je pot, ki nastane med gibanjem dveh točk. Glede na obliko so lahko ravne,
ukrivljene, lomljene, debele, tanke, vodoravne, enakomerne in neenakomerne,
prekinjene ali neprekinjene, kot prikazujejo različni avtomobilski logotipi, združeni
na sliki 2. Linija je lahko neskončna serija točk z geometrijsko dolžino (Lupton,
2008).

Slika 2: Upodobljene različne lastnosti linij (Vir: Janja - montaža, 2016).

Glede na izvedbo razlikujemo neosebno (formalno) in osebno (neformalno) črto.
Osebno črto ustvarimo s prosto roko in z njo izražamo posameznikovo
individualnost, ki je ni mogoče posnemati (npr. kaligrafska ali lepopisna črta).
Neosebno črto pa ustvarjamo s pomočjo risalnega orodja in pripomočkov
(Šuštaršič, 2004). Tudi v simbolih avtomobilskih logotipov lahko opazimo oblike, ki
tvorijo tipografijo: bodisi strogo, mehko, odrezavo, ravno itd., kot je razvidno na
spodnji sliki 3.

Slika 3: Linije kot tipografija v različnih logotipih (Vir: Janja – montaža, 2016)
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Linija se predstavlja tudi v drugih panogah. Graf predstavlja naraščajočo in
padajočo linijo, ki opisuje spremembe v daljšem časovnem času, lahko predstavlja
valovanje kot srčni utrip ali audio signal. V tipografiji so linije pomembne pri
postavitvah besedila. Črke so levo, desno, obojestransko ali sredinsko poravnane
po namišljeni liniji, ki izraža urejen vrsti red. Prav tako se navidezne linije oz.
mreže pojavljajo pri oblikovanju strani – preloma (Lupton, 2008).
2.1.1.3

Barva

Naše življenje se tako rekoč kopa v morju svetlobe in barv. Toda čeprav se človek
vsak dan srečuje s svetlobo in barvami v tisočerih odtenkih, se znajde pred njimi
vendarle nekako v zadregi, ko naj bi jih uporabljal, določal njihovo skladnost in
nasprotnost; ali pa se ponavadi sploh ne zmeni zanje in mu je dovolj, da spozna
na stvareh obliko, težo in druge kvalitativne lastnosti. In vendar: ves vidni svet se
človeku prikazuje le po svetlobi in barvi (Trstenjak, 1996).
Vemo, da barve vplivajo na naše razpoloženje. Nekatere barve so vesele in
spodbudne, druge otožne. Ljudje imamo zelo oseben odnos do barv: pri vsem, kar
počnemo, se aktivno ali pasivno odzivamo na barve. Svetlobni valovi vplivajo na
nas sleherni trenutek našega življenja in pronicajo v naš energijski sistem. Barve
nas obkrožajo in napadajo naše čute. Vidimo jih, jih čutimo, vsrkavamo. Nekatere
poživljajo telo in nam vlivajo energijo, druge nas pomirjajo in sproščajo (Chiazzari,
2000).
Vsako podjetje se ob izbiri barv odloča, kako bi rado delovalo na ljudi in kaj bi rado
s posamezno barvo predstavilo. Na sliki 4 predstavljamo nekaj različnih
avtomobilskih logotipov z različnimi in prevladujočimi barvami. Modra barva se
navezuje na znanje in razum, siva na nevtralnost in eleganco, zelena je barva
prebujanja narave, rumena je barva večnosti, zlata predstavlja kovino večnosti,
rdeča pa je barva ognja in strasti. Več o barvnih osnovah in sami terminologiji barv
smo opisali v poglavju grafično oblikovanje kataloga na strani 25.
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Slika 4: Različne barve uporabljene v logotipih (Vir: Janja – montaža, 2016).

2.1.1.4

Oblika

Oblika kot temeljna orisana likovna prvina je lahko orisana s katerokoli orisno
prvino iz prejšnjih strani (točka ali linija) in se med sabo razlikuje s temnimi in
svetlimi površinami ter z barvo. Hkrati lahko rečemo, da imata tudi linija in točka
svojo obliko. V ožjem pomenu oblika pomeni zamejitev ene ploskve od drugih in jo
vedno izkusimo v odnosu do prostora, ki ga zavzema ter drugih oblik, ki se lahko
nahajajo v danem okvirju. Vsak prostor je omejen z določeno obliko, ki jo
napolnjuje določena barva (Dabner, 2011).
Vsako likovno delo ima namen in nekakšno sporočilo. Umetnikova želja je, da se
preko njega sporazumeva z občinstvom. Oblika je v veliko primerih poglavitna
nosilka pomena kompozicije ali njenih delov. V umetnosti kot je risba, slikarstvo ali
kiparstvo, lahko ustvarjalci z opazovanjem in posnemanjem narave razvijajo
možnost upodabljanja predmetov po opazovanju, in sicer do stopnje, ko lahko
umetnina prevara oko. Oblike v likovnih delih lahko torej ločimo glede na pomen,
če v njih prepoznamo upodobljene oblike predmetov, živih bitij, značilnosti okolja
itd., v kolikor pa oblike niso prepoznavne, pa jim pravimo da so abstraktne
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(Šuštaršič, 2004). Na spodnji sliki 5 lahko vidimo več različnih oblik in posledično
simbolov znotraj različnih logotipov v avtomobilizmu, ki tako ali drugače govorijo in
predstavljajo določene lastnosti podjetja z vidika simbolike.

Slika 5: Prepoznava osnovnih oblik v različnih logotipih (Vir: Janja – montaža, 2016).

2.1.1.5

Ploskev in prostor

Glede na prostorsko dimenzijo so oblike lahko oblikovane ploskovno ali linearno
ter plastično ali prostorsko. Tridimenzionalne oblike pa so omejene s ploskvami, ki
so lahko bodisi ukrivljene ali pa se stikajo v linearnih robovih. Oblike ločimo kot
enostavne, zapletene in kompleksne. Enostavna oblika je takrat, ko ima čim manj
različnih strukturnih lastnosti, zato so geometrijske oblike bolj enostavne od
organskih, pravilne oblike pa bolj enostavne od nepravilnih. Prav tako so tudi
simetrične oblike bolj enostavne od asimetričnih. Oba načina oblikovanja oblik
lahko ustvarimo z urejanjem intervalov med barvami, svetlostmi, oblikami, linijami,
točkami, velikostmi, pozicijami, in z gibanjem različnih prvin.
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2.1.2 Likovne spremenljivke
Poleg že omenjenih osnovnih likovnih izrazil so pomembne tudi likovne
spremenljivke, ki so oblike stalnice, ki spreminjajo svojo vsebino pod vplivom ene
ali več spremenljivk. Glavne likovne spremenljivke so: velikost, teža, položaj,
smer, številko (likovnih) enot, njihova gostota in tekstura, s katerimi opisujemo
oblike in prostor (Butina,1997).
Relativnost oblik orisujemo z uporabo likovnih lastnosti, ki lahko pri isti obliki
povzročajo različne občutke, doživetja in posledično drugačne čustvene odmeve,
kot jih sproža oblika sama po sebi. Veliko obliko lahko sprejemamo drugače kot
pa spremenljivko (velikost). (Butina, 2000).
Velikost je likovna spremenljivka, ki jo določamo s primerjanjem. Tukaj lahko za
primer vzamemo velike elemente proti manjšim, debele proti tankim ali visoke proti
nizkim (Šuštaršič, 2004).
Velikost v likovnem prostoru lahko pomeni, da je neka oblika realno večja, bližja in
pomembnejša od druge oblike. Velikost je povezana tudi z občutkom mase in
teže, ki nam pod različnimi pogoji dajejo različne občutke (Butina, 2000).
Teža temelji na primerjavi elementov, ki nastopajo v kompoziciji in je tesno
povezana z velikostjo: večji predmeti se zdijo težji kot manjši. Likovna teža nam
določa, kateri elementi so najbolj pomembni na formatu »težišče«. Tako nas
najbolj privlačijo zanimive, preproste, kompleksne, zaprte oblike in izstopajoče
barve ter nam usmerjajo pogled, kakor je razvidno na spodnji sliki 6, kjer lahko
velikost in težo primerjamo z vedno večjimi logotipi na avtomobilih.

Slika 6: Prikaz izkoriščanja velikosti in teže uporabe logotipov (Vir: Janja - montaža, 2016)

Položaj ali razporeditev likovnih enot ima v kompoziciji veliko vlogo, saj določa
njihov pomen in odnose. Položaj elementov je vezan na vse predhodno in v
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bodoče opisane likovne spremenljivke, še posebno pa vpliva na doživljanje likovne
teže. Enote so lahko v kompoziciji razvrščene glede na njihovo funkcijo, pomen,
glede

na

ravnovesje

v

kompoziciji,

harmonijo,

enotnost,

proporcionalno

razporeditev (Šuštaršič, 2004).
Smer je likovna spremenljivka, vezana na prostor in orientacijo v njem. Vpliva na
učinek dinamičnosti, statičnost kompozicije, na napetost, gibanje in prostorsko
delovanje likovnih enot v kompoziciji. Poznamo statično (navpična ali diagonalna),
pasivno (vodoravna ali horizontalna) in dinamično (diagonalna) smer. S smerjo in
proti smeri so izražene sile gibanja, stanja, napetosti, sile rasti, upadanja, sekanja,
kroženja, nihanja itd.
Položaj in smer sta spremenljivki, ki dobivata svoje doživljajske in čustvene
vsebine iz našega načina zaznavanja in doživljanja prostorskih odnosov (Butina,
2000). Vsak logotip navaja svojo smer gledanja ali sledenja, ta pa se razlikuje
glede na usmerjenost oblik, kot vidimo na sliki 7.

Slika 7: Smer usmerjenosti logotipov (Vir: Janja – montaža, 2016).

Število ima v likovnih delih veliko kompozicijsko in simbolično vlogo. Kakor tudi
druge likovne spremenljivke ima tudi število likovnih enot v kompoziciji odločilen
vpliv na druga likovna izrazila: gostoto, teksturo, težo in hkrati na organizacijska
načela likovne kompozicije.
Pojem števila se v kompoziciji nanaša tako na število udeleženih likovnih enot v
formatu, kot na členitev in organizacijo oblik samega formata. Prav tako pa se
lahko nanaša na število barv, smeri, velikosti itd (Šuštaršič, 2004).
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Gostota oblik ali elementov je določena s številom enot na neki površini ali v
prostoru. Enote so lahko blizu skupaj ali daleč narazen, kot na sliki 8. Večja kot je
gostota nekih enot, bolj je povečana energija prostora ali pa dobimo tonske
vrednosti. Pojem gostota se lahko povezuje tudi z izbiro določenih materialov, ki
učinkujejo transparentno, snovno, masivno itd. Gostota lahko ustvari tudi ritme in
rastre, ki se posledično nadaljujejo (stopnjujejo) v prostor in se tako prelivajo
(Butina, 2000).

Slika 8: Različna gostota in število oblik v logotipih (Vir. Janja –montaža, 2016).

Tekstura so površine ali »kože« (ploskovitih ali prostorskih) oblik, so njihove
otipne lastnosti in kvalitete, ki so lahko hrapave, gladke, sijajne, ostre, mehke,
trde, mrzle, tople, mehke itd., ter se lahko med seboj kombinirajo (Butina, 2000).
Teksture lahko opišemo subjektivno, saj se zelo čustveno odzivamo na njene
lastnosti: trda je hladna, mehka je topla, ostra je nevarna itd., vsekakor pa
poudarja material, iz katerega je delo izvedeno (Šuštaršič, 2004).

2.1.3 Kompozicija
»Kompozicija je likovna struktura in organizacija elementov z oblikovanjem;
nanaša se na postopek kombiniranja različnih delov ali elementov v zaključeno
celoto. Pri tem kompozicija omogoča, da celota postane več kot le skupek njenih
sestavnih delov in je tako enako pomembna kot posamezni elementi oblikovanja
(besedilo, slike, ipd.) (Dabner, 2011).«
Beseda kompozicija izhaja iz latinske besede componere, ki pomeni zgradba
oziroma

sestava.

Tukaj

opredeljujemo

končno

formo

likovnega

dela,
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obravnavnega v zaključno celoto. Značilna oblika pri zgradbi kompozicije je
določena s proporcem celote, formatom, različnimi oblikami likovnih enot, in
ostalimi oblikovnimi značilnostmi kot so: smer, položaj, velikost, svetlost in različne
barve. Vsa ta določila pa se med seboj povezujejo po načelih likovnega reda,
katerim lahko rečemo organizacijski principi: ravnovesje, proporc, ritem,
dominacija,harmonija, enotnost in kontrast. Rački pa v kompozicijskih načelih
opisuje predvsem simetrijo, ravnovesje, zlati rez, ritem, hierarhijo elementov in
izrez (Rački, 2004).
2.1.3.1

Kompozicijska načela

Kompozicijska načela lahko imenujemo tudi načini likovnega reda, ki nastopijo
takrat, kadar se posamezni deli funkcionalno povezujejo med seboj. To niso
izmišljena in določena pravila, razumeti jih moramo kot naravne zakonitosti, ki
delujejo v svetu likovnih elementov in so zakonitosti, po katerih se v kompoziciji
vzpostavlja likovni red. Prav tako pa moramo omeniti, da so kompozicijska načela
pravzaprav likovna preslikava principov, po katerih gradita živa in neživa narava in
po katerih se oblikuje in zgleduje veliko umetnikov in oblikovalcev (Rački, 2004).
Razmerje in sorazmerje med različnimi velikostmi delov lahko poimenujemo tudi
proporc. Velikostne odnose izražamo s številčnimi razmerji in sorazmerji, kjer
lahko primerjamo različno dolžino, ploščino, prostornino itn., proporce pa lahko
določamo tudi med svetlimi in temnimi površinami, količino hladnih in toplih barv,
oglatih proti okroglim oblikam itn.
V zgodovini vizualnih umetnosti so se pojavile raznovrstne teorije o kompozicijah.
Rimski arhitekt in inženir Vitruvij je razvil matematično formulo za razdelitev
prostora po sliki. Njegova rešitev, ki ji pravimo zlato sorazmerje ali zlati rez, temelji
na razmerju med dolgimi in kratkimi stranicami pravokotnika. Francoski slikar
Henri Matisse (1869-1954) pa je poudarjal navdih in trdil, da je kompozicija
umetnost razporejanja elementov za izražanje čustev (Dabner, 2011).
Simetrija je v naravi zelo pogost pojav, saj je struktura večine živih bitij simetrična
in prav tako je simetrična velika večina človekovih proizvodov zaradi večje
stabilnosti in funkcionalnosti. Vloga simetrije je pomembna v odražanju človekove
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težnje po ustreznosti, pravilnosti, stabilnosti in nespremenljivosti (Rački, 2004). V
nekaterih avtomobilskih logotipih lahko prepoznamo simetrično oblikovanje in ti so
na sliki 9 prikazani bodisi v simetričnem odnosu leva in desna stran ali zgornja in
spodnja stran.

Slika 9: Simetrija logotipov (Vir: Janja – montaža, 2016).

Ravnovesje pomeni stanje sistema in odnos med nasprotujočimi si silami teže,
kjer se mase enakih moči uravnovesijo in umirijo, ne glede na to ali prikazujejo
statičen ali dinamičen motiv. Ker pa ne želimo vedno imeti simetrično razvrščenih
elementov, je ena od osnovnih likovnih veščin komponiranja v tem, kako elemente
med seboj uravnotežiti, četudi niso simetrično razvrščeni ampak asimetrično.
»Zahteva po uravnoteženi kompoziciji ni nekaj izmišljenega, ni kaprica teoretikov,
kritikov ali tradicije, ampak je odraz ene od osnovnih teženje žive in nežive narave,
ki teži k uravnoteženosti svojih delov in procesov« (Rački, 2004).
Za uravnano kompozicijo moramo različne elemente, ki se pojavljajo na površini,
pravilno uravnotežiti. Lahko se razlikujejo po masi in teži, barvi in njeni
intenzivnosti, po številu in mestu na slikovnem polju. Tako dosežemo medsebojno
podporo različnih elementov in ne konkurence.
Ritem lahko poimenujemo kot urejeno zaporedje elementov. Je del življenja in je
eden najbolj elementarnih kompozicijskih načinov. V likovnem delu ritem pomeni
gibanje elementov, ki se ponavljajo, spreminjajo, menjavajo in stopnjujejo, kot na
sliki 10. Elementi so lahko med seboj v različnih odnosih, lahko so enaki, podobni
ali različni. V likovni umetnosti pa je ritem vezan na prostor oz. ploskev in se izraža
v kompoziciji s krivimi in ravnimi črtami, v smernem poteku istih ter v ponovitvah in
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stopnjevalnih kontrastnih enot med ploskvami, barvami, svetlobami, telesi, prostori
in volumni (Rački, 2004).

Slika 10: Stopnjevanje in ponavljanje elementov (Vir: Janja – montaža, 2016)

Kontrast predstavlja popolno nasprotje med lastnostmi ali količinami istovrstnih ali
različnih likovnih elementov. Ta nastane ob kombiniranju likovnih elementov, ki so
v komplementarnem nasprotju kot npr: svetlo-temno, debelo-tanko, aktivnopasivno, zaprto-odprto, ostro-topo, gladko-hrapavo, bleščeče-mat, in še mnogo
več. Kontrasti so tisti, ki dajejo stvarem in pojmom jasnejšo, pomembnejšo in tudi
bolj zanimivo vlogo.
Med vsemi kompozicijskimi načeli pa poznamo tudi harmonijo, ki je sožitje
likovnih enot v kompoziciji. Sožitje predstavlja skladnost, ubranost in soglasje
delov kompozicije in pomaga ublažiti in uskladiti nastala nasprotja. Poznamo tudi
dominacijo ali drugače rečeno prevlado določenih likovnih enot, ki nastane, ko
imamo več enot v kompoziciji in nekatere prevladujejo. Na koncu pa naj še
omenimo zadnje kompozicijsko načelo, enotnost, ki predstavlja združevanje
celotne kompozicije (gibanje elementov) in njenih enot v enotno celoto (Rački,
2004).

2.1.4 Vrste kompozicij
Kompozicija in njene vrste so se do sedanjega časa izoblikovale v zelo učinkovite,
saj jih likovni umetniki uporabljajo znova in znova. Sama kompozicija pa ni bistvo
ustvarjanja, ampak gre pri njej le za popolno ureditev slikovnega polja in zaradi
tega nam za vsako umetnino ni potrebno znova izumljati kompozicijskih ureditev.
Seveda pa je določena kompozicija odvisna tudi od vsakega posameznika, saj
sleherni uporablja predvsem določene vrste (Rački, 2004).
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Poznamo več vrst kompozicijskih načinov. Rački (2004) v svojem delu obravnava:
simetrično,

horizontalno,

vertikalno,

diagonalno,

svobodno

kompozicijo,

kompozicijski okvir, like, mreže, poudarek in središče pozornosti. Šuštaršičeva
(2004) pa dodaja še: prosto, navpično, pasovno vezano, trikotniško, radialno,
razpršeno in mimobežno obliko kompozicije. Vrste kompozicij v teoriji našega
magistrskega
pomembnejše

dela

ne

bomo

informacije,

z

opisovali,
opisom

ampak

točno

bomo

določene

predstavili
ali

z

samo

določenimi

kompozicijami pa se bomo srečali na koncu likovne analize logotipa v
eksperimentalnem delu.
Obširno bi lahko vse naštete kompozicije razvrstili v simetrične in nesimetrične.
Kot simetrične ali vezane kompozicije lahko opredelimo tiste kompozicije, ki so
ustvarjene po točno določeni razporeditvi elementov na vseh straneh. Nasprotje
simetrični pa je nesimetrična kompozicija, po kateri je oblikovana velika večina
likovnih del. V teh delih se pojavljajo dinamične vsebine, bodisi stvarne ali
duhovne. Tukaj nastopijo lastnosti vsakega umetnika, ki likovna načela kot so
ritem, geometrijski liki in mase elementov, postavljajo v primerno ravnovesje.
Vsekakor pa vrednost dela ni odvisna od zapletenosti kompozicije, saj med
največjimi dosežki likovne umetnosti najdemo preproste in zapletene kompozicije,
kakor v svojem delu navaja Rački (2004).

2.1.5 Likovna produkcija kot oblika komunikacije
V naši magistrski nalogi so vprašanja likovne govorice ključnega pomena in hkrati
oteženo področje, saj sama interpretacija likovnega dela, analiza znakov in njihov
pomen zahteva nekaj predelane literature, da lahko znak lažje interpretiramo, ter
tako posledično dobimo ključne razlage za takšen izgled.
Beseda komunikacija izvira iz latinske besede communicare, katere pomen je
deliti oziroma sporočiti. Določeni viri navajajo tudi pomen razpravljanja, vprašanja
in posvetovanja, kjer posledično pride do izmenjave misli, informacij in
sporazumevanja. Njen namen je posredovanje informacij med najmanj dvema
osebama.
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Dandanes si sveta ne moremo predstavljati brez komunikacije, saj nas le-ta
spremlja na popolnoma vsakem koraku. Ljudje imamo za zaznavanje sveta več
različnih čutov in če se osredotočimo na vidni čut (vizualen ali likovni), nam ta
omogoča dostopati do informacij s pomočjo vidne percepcije oz. z zaznavanjem.
Kiparji, arhitekti, ilustratorji, aranžerji, fotografi, razni oblikovalci – od modnih do
grafičnih – so vsi likovniki, ki ustvarjajo likovno produkcijo. Vse izdelke, ki jih
izdelujejo – bodisi kipe, stavbe, ilustracije, izložbe, oblačila ali grafiko – lahko
poimenujemo likovna produkcija, s katero želimo komunicirati. Vsem umetnikom je
skupno, da izhajajo po predhodnih skicah, osnutkih, zamislih, čeprav je vsako
področje zase specifično.
»Znak je osnovni pojem vseh ved, ki se ukvarjajo s problematiko jezika, govoric
oz. simbolnih praks. Na nek način bi lahko rekli, da so nekakšni substituti za
odsotne stvari« (Šuštaršič, 2004).
V naslednjih poglavjih bomo predstavili pojme simbolov, logotipov in predstavili
razvoj logotipa podjetja Škoda Auto.

2.2

OPREDELITEV SIMBOLOV

Simboli so v središču domišljijskega življenja. Razodevajo skrivnosti nezavednega,
vodijo k najbolj skritim vzgibom dejanj, odpirajo duha v neznano in neskončno.
Vsakdo med nami – vede ali nevede, podnevi in ponoči, v govorici, v kretnjah ali
sanjah, uporablja simbole. Ti ustvarjajo želje, spodbujajo k različnim podjetjem,
oblikujejo vedenje, pišejo naše uspehe ali poraze. Nastajanje, delovanje in razlaga
simbolov zanima številne discipline: zgodovino civilizacij in religij, jezikoslovje,
kulturno antropologijo, umetnostno kritiko, psihologijo in medicino.
Simbola ni mogoče striktno definirati, saj je v njegovi naravi, da razbija ustaljene
okvire in v istem videnju združuje skrajnosti. Simbol je podoben puščici: lahko leti
ali ne leti, je hkrati negibna in bežeča, očitna in neoprijemljiva. Za vsako definicijo,
pomen oziroma razlago simbola potrebujemo besede, toda tudi besede ne morejo
izraziti vseh vrednosti simbola (Chevalier, 2005).
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Simbolizem je vseskozi poln ugank in nasprotnih si razlag, ki se razlikujejo glede
na interpretacijo družbenih, čustvenih in duhovnih potreb družbe. Kot vsi simboli,
so tudi grafična znamenja kulturno-zgodovinsko pogojena in imajo v različnih
okoljih različne pomene (Germ, 2006). Pri analiziranju simbolov lahko naletimo na
problem, kako imaginarno opredeliti ter kako imaginarno objektivno analizirati.
Simbol je v prvi vrsti izdelek vsakega posameznika in njegove domišljije, ter tako
predstavlja izziv, kako ga opredeliti in definirati. Kljub temu pa lahko trdimo, da
simbole vodi neka osnovna logika, saj imajo dve značilnosti zaradi katerih se
razlikujejo od neumnosti: konstantnost in relativnost (Chevalier, Gheerbrant,
1994). O slednji govorimo zato, ker je interpretacija simbola odvisna od kulturnega
in zgodovinskega ozadja. Iz tega je razvidno, da je razlika v interpretaciji simbola
pričakovana, vendar to ne vpliva na vrednost (Tressider, 2014). Konstantnost pa je
lastnost, ko opažamo, da simboli predstavljajo stalnico v zgodovini religij, družb in
individualnega psihizma (Chevalier, Gheerbrant, 1994).

2.2.1 Logotip
Logotip oz. ideogram, ki spada v območje simbologije in znaka ter izvira iz davnih
časov, je danes vsakomur dobro znan. S takojšnjo prepoznavnostjo in izrazito
nepozabnostjo se lahko dobro oblikovan logotip spreminja na številne načine – od
velikosti do uporabe – a je hkrati dovolj odporen, da se njegova identiteta v
trenutku vtisne v gledalčev spomin in se ohrani skozi njegov prihodnji razvoj.
»Logotip je vizualna predstavitev podjetja ali organizacije. Je ime, simbol,
monogram, znak, znamka, ali katerakoli druga oblika, ki je ustvarjena z namenom
prepoznavnosti podjetja« (Barrett, 1995).
»Logotip je grafični element, ki predstavlja tip posla, asociacijo ali slog podjetja.
Sestavljen je lahko iz črk, podob, likov ali iz kombinacije le teh (Parker, 1997). »
Capsule pa razlaga, da je logotip starodavno sporazumevanje blagovnih znamk
skozi vizualne ikone. Tako kot so naši predniki sporočali skozi vizualne ikone,
moderne blagovne znamke in podjetja sporočajo svojim strankam skozi grafične
podobe. Podjetja uporabljajo logotipe za vtis vrednosti, funkcionalnosti in hierarhije
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na milijone ljudi. Pri oblikovanju je velika priložnost narediti trajno globok vtis , prav
tako pa je to tudi zelo velika odgovornost.
Logotipi učinkujejo na blagovne znamke tako kot marker označevalci na besedilo.
Enostavno poudarijo, kar je potrebno. So kot univerzalno orodje za komunikacijo.
Predstavljajo tako bistvo kot osnovo za razvoj znamk.

2.2.2 Pomen logotipov v avtomobilizmu
Zelo pomemben del avtomobilske industrije in predvsem njene filozofije o
marketingu so prepoznavni znaki, simboli oziroma nam poznani logotipi, ki jih
včasih prepoznamo enako hitro ali bolj kot proizvajalca samega. Logotipi imajo
tako nekakšno »čudežno« moč, ki vedno dodajo neko piko na i, zaradi katere
hitreje zaigra srce vsakega ljubitelja avtomobilov pa čeprav sama oblika logotipa,
barva ali slogan nimajo vedno direktne povezave s samimi tehničnimi
sposobnostmi prevoznega sredstva ali s karakterjem. Tukaj Giles navaja primer
oziroma postavlja vprašanje, kakšni bi sicer lahko bili drugi razlogi za različno
zaželjena avtomobila, kot pa sam logotip določenega podjetja, čeprav sta izdelana
s podobnim konceptom in specifikacijami na isti produkcijski liniji. Takih primerov
je na svetu vedno več, saj vedno več podjetij izdeluje predvsem enake avtomobile,
ki jih prodajajo pod različnimi znamkami, in tako se ljubitelji odločajo izrecno samo
glede na podjetje oziroma logotip.

2.3

PREDSTAVITEV PODJETJA ŠKODA

Podjetje Škoda Auto je med najstarejšimi proizvajalci avtomobilov in je industrija
močne avtomobilske konkurence s sedežem v Mladi Boleslav. Njegove korenine
segajo v leto 1895, ko sta Vaclav Klement in Vaclav Laurin ustanovila podjetje, ki
si pot utira že več kot stoletje. Škoda Auto trenutno zaposluje več kot 25.400 ljudi.
Znamka je od leta 1991 del koncerna Volkswagen in med tem časom njihova
prodaja ter izbor vozil konstantno narašča. Najpomembnejša področja dejavnosti
so razvoj, proizvodnja in prodaja Škoda vozil, sestavnih delov, originalni
nadomestni deli in dodatna oprema ter zagotavljanje servisiranja. Edini delničar
Škoda Auto je Volkswagen s sedežem v Luksemburgu. Glavni proizvodni obrati se
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nahajajo na Češkem, blagovno znamko avtomobilov pa izdelujejo tudi na
Kitajskem, v Rusiji, Indiji, na Slovaškem, v Ukrajini in Kazahstanu. Ta mednarodna
prisotnost je odskočna deska za rast podjetja v naslednjih nekaj letih, pogoji za
rast pa so prepričljivi avtomobili, močna blagovna znamka, motivirana in sposobna
ekipa za vključevanje novosti v »SimplyClever« koristi za kupce (Škoda Annual
Report, 2015). Več o sami zgodovini podjetja Škoda Auto si lahko preberete v
prilogi A, kjer je nazorno opisan začetek in vzpon podjetja njegovih začetnikov in
ustanoviteljev Vaclav Laurin in Vaclav Klement.

2.3.1 Razvoj logotipa skozi čas

Slika 11: Glavne prelomnice logotipov (Vir: Janja, 2016).
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Glede na obstoj podjetja je izdanih že kar nekaj različnih logotipov (slika 11), ki se
spreminjajo glede na obdobja. V prilogi B smo raziskali in opisali vse različice
logotipa, ki jih je podjetje uporabljalo. Sprva je ta vseboval imena začetnikov
Laurin in Klement, vstavljena v okroglo obliko kakor pnevmatika z vsebujočimi
lovorjevimi listi. Tekom širjenja, tako podjetja kot ponudbe, se je spremenila tudi
podoba na znaku L&K. Po združitvi s podjetjem Plzen, je logotip najprej vseboval
dramatičen napis Škoda v sredini ovalne oblike, obdan z lipovimi listi, vzporedno
pa je nastala še sodobna krilata puščica, ki se ohranja vse do danes z nekam
vmesnimi posodobitvami.
2011 -

Slika 12: Sedanji logotip podjetja (Vir: http://www.logodesignlove.com/skoda-logoevolution).

Trenutni 3D logotip podjetja ŠKODA AUTO, uporabljen od leta 2011 z istim
simbolom iz leta 1994 s spremenjenimi detajli. Še vedno je prisotna črna barva
(leva slika 12) le v veliko manjši meri, z manj odebeljenim zunanjim sivim robom,
ki je imenovan kot kromiran okvir. Največja sprememba logotipa je v tipografiji, ki
se ne nahaja v samem znaku, ampak je upodobljena na zgornji strani. Nova
posodobljena različica logotipa predstavlja novo dobo oblikovanja. Logotip
odlikujejo predvsem svežina in natančnost, kjer opazimo večjo svežino spektra
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barv s katerimi izstopa bolj kot kadarkoli prej (zelena barva je bolj intenzivna).
Največja razlika oz. sprememba je v samem osrednjem delu, krilati puščici, ki je
postala večja, izrazitejša in bolj vidna. Drugi znak je popolnoma v črno-sivo-beli
podobi in se nahaja na avtomobilih vse od leta 2013 (Car logos).

2.4

GRAFIČNO OBLIKOVANJE KATALOGA

Grafično oblikovanje pomeni likovno ustvarjanje vidnih sporočil kot so časopisi,
katalogi, revije, knjige, internetni članki, plakati, televizijski oglasi, itd. Vizualna
komunikacija ali vizualno sporočilo nagovarja določeno skupino ljudi in ji želi nekaj
sporočiti. Tukaj se sama vsebina sporočila, oblikovana v tekstu, likovno povezuje s
slikovnim sporočilom.
Likovna podoba tipografije in slikovni material morata predstavljati likovno in
vsebinsko enotno sporočilo. Vizualna komunikacija je oblikovana z namenom, da
informira ljudi in da jo bo videlo čim več ljudi, kar pomeni, da je povezana s
tehnologijami tiska (razmnoževanje) ali z drugimi možnostmi prenašanja sporočil
preko medijev. Grafični oblikovalci pri oblikovanju vizualnih komunikacij povezujejo
likovna izrazila s sporočilnimi funkcijami grafičnega dizajna (Šuštaršič, 2004).

2.4.1 Pomen kataloga
Katalog predstavlja sistematično urejen seznam proizvodov, katerega osnovni
namen je olajšanje nakupa ali pa samo predstavitev določenih izdelkov ali storitev.
Razlikuje se po obsegu, načinu priprave in stopnji priprave oz. kvaliteti tiska.
Katalog predstavlja načrtno razširjanje in pojasnjevanje določenih proizvodov, ki
vsebujejo podroben pregled celotnega programa izdelkov in načrta proizvodnih
podjetij, v našem primeru podroben pregled razvoja vozil Octavia od prve do
zadnje izdaje. Pomembno je, da katalog vsebuje vse potrebne informacije o
vsakem posameznem izdelku (specifikacije, fotografije) in primeren opis ter ceno v
logičnem zaporedju za lažje brskanje željenih informacij, kot lahko okvirno vidimo
na sliki 13 oblikovane strani z osnovnimi lastnostmi in fotografijami ter na sliki 14,
kjer se nahaja več specifičnih podatkov (Mathwick, 2002).
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Slika 13: Primer avtomobilskega kataloga s poudarkom na fotografiji (Vir: https://s-mediacache-ak0.pinimg.com/736x/9f/66/a9/9f66a93d3c2b7f526f0a86f8a45eae02.jpg).

Slika 14: Primer navajanja specifikacij avtomobilov (Vir: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/9f/66/a9/9f66a93d3c2b7f526f0a86f8a45eae02.jpg).

Katalog je medij, s katerim lahko komuniciramo z možnimi strankami ali ciljno
skupino. Katalogi so podobni brošuram, ampak so za razliko veliko bolj obsežni in
ponujajo več informacij. Vizualni elementi, fotografije, pripisi k fotografijam,
tipografija in samo besedilo so elementi, ki zahtevajo uravnoteženost samega
oblikovanja. Katalogi v nasprotju z revijami izhajajo enkrat ali dvakrat letno in ker
je njihova življenjska doba daljša, je za tisk uporabljen kvalitetnejši papir z več
barvami. Bistvenega pomena pri katalogu je ustvarjanje zunanje identitete
kataloga – naslovnice in zadnje strani, ki morata s svojim videzom pritegniti
uporabnika (Mathwick, 2012).
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Vse skupaj pa se prične pri načrtovanju. Najprej se je potrebno vprašati kdo je
ciljna skupina, kateri želimo katalog predstaviti in kakšne namene ima sam avtor s
katalogom. Naš namen v magistrski nalogi je s pomočjo likovne analize logotipa
podjetja Škoda pridobiti vse smernice in druge pomembne informacije za
oblikovanje kataloga. Predvsem moramo biti pozorni na oblike, ki se pojavljajo,
spremenljivke, tipografijo, načela in kompozicijo, ki bodo osnova pri načrtovanju in
oblikovanju. Bistvo kataloga je dobro predstavljeno sporočilo, v katerem
uporabljamo kratke in jedrnate stavke brez nepotrebnih besed. Najbolj učinkovit
katalog vsebuje več fotografij, preglednic in tabel, ki nam takoj podajo jasno sliko
(Muldon, 2006).
Grafični oblikovalec Alexey Brodovitch pravi, da za dobro oblikovano stran ni
recepta ampak da moramo imeti občutek za spremembo in kontrast (Sahara,
2007).
2.4.1.1

Vrsta katalogov

Poznamo več vrst katalogov, vendar se večinoma delijo v dve skupini: trgovske
(potrošniške) in industrijske (medorganizacijske) kataloge. Trgovske kataloge
poznamo vsi in so nam najbolj poznani, saj se z njimi srečujemo vsak dan in so
namenjeni posameznikom. Industrijski katalogi pa so namenjeni predvsem večji
populaciji, kot so podjetja.
Vsekakor pa ob bolj podrobni razvrstitvi katalogov dobimo večjo izbiro katalogov:
nepovezani katalogi, maloprodajni katalogi, katalogi, ki so namenjeni podpori
proizvajalcev, Co-op katalogi, katalogi neprofitnih organizacij, mednarodni in
razstavni katalogi (Muldoon, 2006).

2.4.2 Grafični elementi
Da bi razumeli pojem oblikovanja, moramo razumeti igro oblik in vsebin, razumeti
moramo določena pojasnila, mnenja, stališča in sprejeti odgovornost. Za
oblikovanje je potrebno veliko več kot pa samo oblikovanje, gre za dodano
vrednost in pomen, gre za širjenje obzorja, za poenostavitev, spreminjanje,
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dramatiziranje in podobno. Zasnova je tako glagol kot samostalnik. Je na začetku,
kakor tudi na koncu in je proces domišljije (Samara, 2007).
2.4.2.1

Oblika in prostor

Ne obstaja sporazum, ki bi govoril o sami umetnosti in v teh okoliščinah se
moramo vrniti na začetek in začeti ustvarjati s pikami, linijami, oblikami in ostalimi
elementi, ki so lahko enako ali bolj pomembni kot besedilo samo. Celotno
oblikovanje in priprava fotografij je osredotočena na ustreznost celotne oblike, ki jo
želimo prikazati. Vsaka oblika, ki jo uporabimo, mora biti izbrana z namenom, ker
vsaka ne glede na izgled vsebuje svoj pomen.
Oblika in prostor sta lahko poimenovana tudi dimenzija ali format. Izbira formata
se razlikuje glede na izbor, saj oblika prostora ustvarja splošne vizualne učnike, ki
bodo imeli velik vpliv na zaznavanje interakcij v njem. Kvadratni format je
predvsem naraven, brez poudarkov in ne izvaja pritiskov na katero stranico naj se
bolj osredotočimo. Vertikalni format deluje bolj provokativno, saj ustvarja navpičen
in vodoraven sunek pogledov, v nasprotju pa vodoravni format deluje mirnejši in
bolj negiben (Samara, 2007).
Vsekakor je najprej potrebno postaviti ogrodje za oblikovanje – mrežo. Ta je vidna
samo ob oblikovanju in daje končni izdaji določeno strukturo in obliko. Z njo
dosežemo skladnost med stranmi in med projekti. S postavitvijo mreže lahko
določujemo število stolpcev, velikost marginalij, in položaj elementov (Parker,
1997).
2.4.2.2

Barvne osnove

Barve moramo uporabljati previdno (kot vse grafične elemente), če želimo doseči
čim večji učinek. Pleskanje strani z nekaj naključno izbranimi barvami je le
redkokdaj uspešno. Uporaba barv mora biti načrtovana in ne določena
subjektivno. (Parker, 1997).
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Terminologija barv
Da lahko oblikovalec izbere barvo ali jo uporabi za določen namen, mora najprej
razumeti, kako barve delujejo, kako so razvrščene in kako jih opišemo. Barve
razlikujemo glede na tri lastnosti: barvitost (barvni ton), ton (svetlost), in
nasičenost. »Barvitost« se nanaša na generično ime barve, npr. rdeča ali modra.
En barvni ton ima veliko variacij, od svetlih do temnih odtenkov. Odtenki pa imajo
različno nasičenost ali kromo, ki sega od velike do majhne jakosti oz. od bližine
bele do sivine. Barve lahko opišemo tudi glede na toplo-hladni kontrast in gibanje.
»Komplementarne barve« kot sta rdeča in zelena, si ležijo nasproti v barvnem
krogu, medtem ko so »analogne« barve sosednje. Prve povezujemo s kontrastom,
druge s harmonijo. To vodi do analize medsebojnega vpliva barv, uporabljenih v
določeni barvni shemi.
Barvni krog levo na sliki 15 prikazuje primarne, sekundarne in terciarne barve.
Med primarne barve spadajo rdeča, rumena in modra. Z mešanjem primarnih barv
nastanejo sekundarne barve (oranžna, zelena in vijolična). Z mešanjem primarnih
in sekundarnih barv, ki so si najbližje na krogu pa nastanejo vmesne terciarne
barve.

Slika 15: Barvni krog in barvni ton. (Vir: Povzeto - Dabner, 2011).

Barvitost ali odtenek (barvni ton) razlikuje eno barvo od druge. Gre za generično
ime barve npr. rdeča nasproti modri.
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Ton (kot svetlobna vrednost) na sliki 15 desno pa podaja relativno svetlost
določene barve. Temni odtenki imajo dodano črno barvo in svetli odtenki imajo
dodano belo barvo.
Nasičenost (kroma) pove, kakšen je delež sive ali bele barve v barvi oz. moč
barve. »Žive« barve so tiste, ki so od sive barve zelo oddaljene, »mrtve« barve pa
so v njeni bližini. Barvi lahko imata tako isto barvitost, a različno nasičenost.
Tiskanje primarnih barv. Pri tiskanju se uporabljajo tiskarske barve iz sistema
CMYK: Ciansko modra (Cian), škrlatno rdeča (Magenta), rumena (Yellow) in črna
(kot Key – ključna barva). Z mešanjem barv tako dobimo črno barvo, zato se to
imenuje odštevalno ali subtraktivno mešanje.
Barve na zaslonu. Za prikaz barv na zaslonu (računalniki in TV) uporabljamo
osnovne barve iz sistema RGB: rdeča (Red), zelena (Green) in modra (Blue). Z
združitvijo teh svetlobnih virov pa dobimo belo svetlobo, zato se ta način imenuje
seštevalno ali aditivno mešanje barv (Dabner, 2011).
2.4.2.3

Uporaba tipografije

»Pisava (tipografija) – oblika črk, ki sestavljajo besedilo in naslove, ter način, kako
so postavljene – vpliva na obliko in sporočilnost bolj kot katerikoli drug vizualni
element (Parker, 1997).«
Osnove tipografije
Tipografija je postopek urejanja črk, besed in celotnega besedila za skoraj vsak
kontekst, ki si ga lahko zamislite. Dabner trdi, da je tipografija manifestacija jezika,
ki uporablja vse njegove izrazne in praktične lastnosti, in se nahaja med
umetnostjo in znanostjo. Vključuje tudi praktično postavljanje črk, ki morajo biti
berljive in morajo ustrezno sporočati informacije.
Tipografsko sporočilo mora poleg samoumevne lepote izražati tudi pomen. Ta dva
dejavnika sta temelja tipografske dejavnosti tako na ravni posameznih besed, kot
tudi daljših razdelkov besedila. To se imenuje jezikovni pomen, saj je zasidran v
jeziku (Dabner, 2011).
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Parker pravi, da je tipografija tehnika in umetnost oblikovanja iz tiskanih črk, z
namenom oblikovanja verbalnega sporočila in kot sredstvo likovnega izražanja.
Pisava naj bi na sporočilnost in obliko vplivala bolj kot katerikoli drug vizualni
element, zato ni presenetljivo, da sega zgodovina pisav daleč nazaj v antične
čase, sprva v obliki piktografije in ideografije (Parker, 1997).
»Poznavanje osnovne strukture črkovnih oblik – anatomije znaka – je bistveno za
razumevanje, kako se črkovne vrste razlikujejo med seboj in katere skupne
lastnosti imajo, ter omogoča oblikovalcu, da se lažje odloči za eno od številnih
črkovnih vrst, ki so na voljo. Črka je najosnovnejši element tipografije, vsaka
črkovna vrsta pa ima edinstvene lastnosti (Dabner, 2011). »
Višina, izdolbina, serifni ali neserifni slog in poudarek (pokončno/ležeče) so izrazi
osnovne terminologije povezane s črkovnimi vrstami. Anatomija znaka sporoča
dragocene informacije oz. razpoznavne značilnosti o navezavi črkovnih vrst na
klasifikacijske

sisteme,

kot

so

renesančni

slog,

baročni,

klasične

in

serifne/neserifne pisave, ki pomagajo oblikovalcu prepoznati in izbrati črkovno
vrsto za določen namen.
Tehnološki napredek je pri oblikovanju in izdelavi črkovnih vrst otežil odločanje o
izbiri. Ker je digitalna izdelava črk precej nezahtevna, je na tržišču na voljo nešteto
novih pisav (fontov), ki se razlikujejo po lastnostih, kako so oblikovane (slika 16).

Slika 16: Vsak del črke ima svoje ime, vse skupaj pa imenujemo »Jezik črkovnih
oblik«.(Vir: Dabner, 2011).
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2.4.2.4

Izbira fotografij

Fotografije nimajo več samo vloge predstavitve ampak so postale bistvo, ki
povezuje ljudi med sabo in tako kažejo bistvene točke, informacije in znanje
človeške vizualizacije. Fotografije so postale tiste, s katerimi lahko pojasnimo več
kot z besedami. Z njimi lahko predstavimo ljudi, izdelke, naravo itd. tudi tiste,
katerih s prostim očesom ne vidimo (Sahara, 2007). Z njihovo uporabo lahko
dosežemo večjo moč in udarnost sporočil, prav tako pa ljudje bolj zaupajo
člankom, ki so podkrepljeni s fotografijami. Ponujajo realistično predstavo in so
trdni vizualni dokazi za navedbo (v našem primeru v katalogu) (Parker, 1997).
V samo fotografijo se lahko poglobimo, vendar pa je za našo magistrsko nalogo
najbolj pomembno, da fotografije izberemo in fotografiramo z namenom, da bodo
primerne za kataloško uporabo.
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3.

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del je sestavljen iz dveh delov:


Analiza logotipa iz likovnega vidika, kjer so opisane: likovne prvine,
spremenljivke, kompozicijska načela in umestitev logotipa v mrežo,



Oblikovanje kataloga za razvoj vozil Octavia, ki je oblikovan po rezultatih iz
prvega dela.

3.1

METODE ANALIZIRANJA

Eksperimentalni del je sestavljen iz dveh delov. Prvi vsebuje likovno analizo
logotipa podjetja, drugi pa postopek oblikovanja kataloga.
Najprej smo raziskali in predstavili likovno analizo logotipa podjetja Škoda. S
sintezo in razčlenjeno analizo smo s pomočjo literature ugotovili razloge za
dokončni izgled. Vse je temeljito raziskano ter skrbno prikazano z obrazložitvami
in slikami. Določena literatura že obstaja in smo jo uporabili kot pomoč pri analizi,
nekatera poglavja pa smo razčlenjevali subjektivno po temeljnih načelih.
Zadnji eksperimentalni del je namenjen samemu oblikovanju kataloga, kjer smo
uporabili vso pridobljeno znanje iz prvega dela za uresničitev. Skrbno smo uredili
in pripravili pomembne podatke ter jih oblikovali v pregleden, privlačen katalog.
Uporabljena metoda poleg že obstoječih literatur je tudi intervju, s katerim smo
zbrali še natančneje informacije, podatkov in stališč vozil Škoda. Naši izpraševanci
so predvsem ljudje zaposleni v prodajalnah vozil Škoda ter razgledani ljubitelji iz
Škoda kluba Slovenije.

3.1.1 ANALIZIRANI MATERIALI
V sklopu analiziranja smo preučevali in raziskovali naslednje materiale izbranega
logotipa:


logotip kot celoto in logotip kot posamezne oblike znotraj njega,



barve uporabljene v logotipu,



uporabljeno tipografijo,
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3.2

likovne smernice ter vrste kompozicije.

LIKOVNA ANALIZA

Simbol podjetja oziroma identiteta podjetja je v današnjem času in konkurenčnem
okolju bistvenega pomena v očeh strank, potrošnikov in odjemalcev. V njihovem
mišljenju močno vpliva na poslovanje z njimi, saj pozitivno oblikovan simbol vzbuja
zaupanje v izdelke podjetja. Znaki imajo zelo močan vpliv na našo domišljijo in
čustva, zato bomo analizirali simbol Škode in ga natančno opredelili po likovni
analizi. Dobljene rezultate bomo poskusili uporabiti pri oblikovanju kataloga,
katerega tema je razvoj vozil Octavia.
V logotipu podjetja Škoda Auto prepoznamo več oblik oziroma simbole, iz katerih
je sestavljen. Simbol se predaja in beži, bolj ko se razjasnjuje, bolj se skriva.
Georges Gurvitch pravi, da simboli razodevajo, ko zastirajo, ko razodevajo.
Uporaba besede simbol razkriva znatne variacije v pomenu.
»Če hočemo natančno opredeliti izrazje, ki je v rabi, moramo simbolično podobo
razločevati od vseh drugih, s katerimi se pogosto meša. Posledica takšne
zmešnjave je slabitev simbola, saj se polagoma izgublja v retoriko, akademizem
ali banalnost« (Chevalier, 2005).

3.2.1 Oblike in simboli
KROG – v podjetju predstavlja združenost in globalnost proizvodnje (Dasaktuelle
Škoda, 2015).
Celota, popolnost, enotnost, večnost so glavne lastnosti kroga, simbola popolnosti,
ki lahko vključuje ideje trajno in dinamično. Presenetljiva je tudi korelacija med
odkritjem atomske fizike in mističnih predstav o krogu. Krog je edina geometrična
oblika brez delitve, ki si je podobna na vseh točkah; praktično je oblika brez
začetka in konca, zaradi česa je najpomembnejša in univerzalna med vsemi
geometričnimi simboli v mističnem mišljenju. Zaradi uporabe v drugih pomembnih
simbolih (kolo, disk, prstan, ura, sonce, luna,..) njegova simbolika ni nič kaj manj
pomembna (Tresidder, 1907).
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Slika 17: Krog (kromiran okvir) kot osnovna oblika logotipa (Vir: Janja - montaža, 2016).

Krog je prva najbolj prepoznavna oblika in je poleg središča, križa in kvadrata,
eden temeljnih simbolov na svetu. Krog lahko rečemo tudi simetrično oblikovani
piki, s katero sta sorodni po popolnosti. Njune skupne lastnosti so: popolnost,
homogenost, odsotnost razločevanja ali delitve. Krog lahko simbolizira ne le skrito
popolnost osnovne pike, ampak tudi ustvarjene posledice; drugače rečeno, svet, ki
se razlikuje od svojega počela. Koncentrični krogi predstavljajo stopnje bitja,
ustvarjene hierarhije. Krožno gibanje je popolno, nespremenjeno, nima začetka in
ne konca, nima variacij, zato simbolizira čas, nebo krožnega in nespremenjenega
gibanja. Nebo je prav tako simbol duhovnega, nevidnega in transcendentnega
sveta, vendar pa je bolj neposredno krog simbol kozmičnega neba, zlasti v
njegovem razmerju z zemljo. V takšnem kontekstu krog simbolizira dejavnost
neba, njegovo dinamično vključevanje v kozmos, njegovo zglednost, njegovo
vlogo v božji previdnosti. Krog je znamenje prvotne, začetne enotnosti in neba, ter
kot tak nakazuje njuno dejavnost, ciklično gibanje. Krog je razvoj osrednje pike in
je njena manifestacija: tako je v središču kroga začetek in konec vseh točk
krožnice. Je zbran sam v sebi, nima ne začetka ne konca, je izpopolnjen in
popoln, zato je znamenje absolutnega. Simbolika kroga pokriva simboliko večnost
ali nenehnega ponovnega začenjanja.
Krožni ples malajskih dervišev je dobil navdih v kozmični simboliki: oponaša
kroženje planetov okoli zemlje – združeno potovanje okoli navidezne osi, vrtinec
vsega, kar se premika. Kot obdajajoča, ovijajoča oblika je krog simbol zaščite, ki je
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zagotovljena v njegovih mejah. Od tukaj torej magična uporaba kroga kot
obrambnega kordona okoli mest, templjev in grobov, da ne bi mogli noter vstopiti
sovražniki, bodeče duše in demoni. Tudi rokoborci narišejo krog okoli sebe,
preden začnejo dvoboj. Zaščitniški krog ima pri posamezniku obliko prstana,
zapestnice, ogrlice, pasu ali krone. Ti krogi v obliki nakita so stabilizatorji, ki
vzdržujejo kohezijo med dušo in telesom. Ta simbolika pojasnjuje, zakaj so antični
bojevniki nosili tako veliko število zapestnic: da bi se njihova duša trdno držala
telesa (Chevalier, 2005).
PUŠČICA – predstavlja napredek in kakovost podjetja (Dasaktuelle Škoda, 2015).

Slika 18: Puščica v logotipu (Vir: Janja - montaža, 2016).

Puščica je, ne le kot znak, temveč tudi kot orodje ali priprava, simbol prodiranja,
odpiranja. Simbolizira misel, ki uvaja svetlobo, in ustvarjalni organ, ki odpira, da
oplaja, ki razpolavlja, da omogoča sintezo. Je žarek svetlobe, ki razsvetli temen
prostor. Tako kot lestev je puščica simbol menjav med nebom in zemljo. Na
splošno je puščica univerzalen simbol preseganja normalnih razmer; je namišljena
prekoračitev razdalje in teže. Nakazuje smer v kateri se išče identifikacija in sicer v
pomenu, da bitje z razlikovanjem doseže svojo identiteto, individualnost, osebnost.
Je simbol združitve, odločitve, sinteze, hitrosti in bliskovite intuicije. V evropskem
izročilu ima puščica (stagitta) isti koren kot glagol sagire, ki pomeni hitro zaznati,
zato je simbol hitrega spoznanja ali bliska. Puščica je tudi simbol zoba, kopja ali
sulice, ostre konice, ki leti, da bi daleč stran presenetila svojo žrtev – »bliskovito
cilja, da ujame svojo stranko« in tako prileti na določen cilj in označuje izpolnitev.
Bachelard pravi, da podoba puščice pravilno povezuje hitrost in poštenost.
Zanesljivost puščice je povezana s potjo, ki jo mora opisati z močjo, s katero je
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bila izstreljena, in z vrednostjo tistega, ki jo je sprožil. Nekako se identificira s
strelcem: s puščico se strelec izstreli, se vrže na plen. Zato podjetje s puščico
nikoli ne zgreši plena - stranke (Chevalier, 2005).
Tudi Tresidder opisuje simbol puščice kot smernico prodiranja bodisi s svetlobo, z
ljubeznijo ali s smrtjo. Grafično puščice prikazujejo energijo, smerno natančnost in
izničenje razdalje. Pojavljajo se kot sončni simboli, prodirajoče puščice ljubezni od
Kupida ali drugih bogov ljubezni. Zlomljene puščice lahko hkrati predstavljajo
simbol miru in vzpenjanja. Sodobno življenje je simbol puščic uporabilo predvsem
v uporabi kažipotov (1997).
PERESA – ali krilo predstavljajo tehnični razvoj (Dasaktuelle Škoda, 2015).

Slika 19: Peresa oziroma krilo v logotipu (Vir: Janja - montaža, 2016).

Simbolična funkcija peresa je v šamanizmu povezana z obredjem vzpona v nebo,
torej jasnovidnostjo in prerokovanjem. Po drugi strani je pero v številnih
civilizacijah povezano z lunarno simboliko in predstavlja rast rastlinja. Tresidder
opisuje peresa kot vzpenjanje breztežnih peres v povezavi z naraščajočo močjo in
duhovnimi lastnostmi ptic. Starejša ljudstva so se v velikem plesu peres nenehno
zahvaljevali za vse, kar je zraslo v prid ljudem; sadeže, vodo, živali in drevesa,
sonce in trto, temo in luno, itd. Dvojna simbolika peresa – moč vzpona in
poganjanje rastlin, se najde tudi pri Indijancih Luni, ki med praznovanjem
solsticijev uporabljajo molilne palice z velikimi šopi perja na zgornjem koncu.
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Takšne palice zabodejo na koruzna polja ali v rečno blato in na vse svete kraje v
bližini gorskih vrhov in izvirov, veljajo pa za daritev prednikom, Soncu in Luni.
Kakor navaja podjetje, da je pomen peres v logotipu tehnični razvoj vozil, lahko to
tudi povežemo s starejšimi časi, v katerih so ljudje zatikali peresa pod strop domov
in v vsa svetišča, privezovali peresa na lestve, da ne bi prišlo do nesreče, oslom
na repe, da bi bili močni, kozam, ovcam, psom in mačkam, da bi imeli veliko
mladičev, in jih zatikali v kurnike, da bi imeli več jajc. Ti primeri jasno potrjujejo
povezavo peresa – lasje – plodnost, povezano s simboliko vzpenjanja, kajti
rodovitni dež pade z neba, kamor so se dvignili peresa in molitve. L. Levy Bruhl
pravi, da peresa pripadajo ptici, njeni koži, njenemu telesu. Pokrivati se s perjem,
žvečiti ali pogoltniti pero, pomeni sodelovati s ptico in če ima človek potrebno
čarobno moč, se gotovo lahko spremeni v ptico. Iz istih razlogov imajo peresa tudi
posebno čarobno moč. Z njimi se lahko operjajo puščice. Kdo se prvi okrasi s
ptičjim perjem, si nedvomno misli, da je dobil nekaj njegove moči (Chevalier,
2005).
Krila so predvsem simbol vzleta, letenja, se pravi olajšanja, dematerizacije,
osvoboditve, sproščenosti – bodisi duše ali duha – prehoda v subtilno telo. Krila
nakazujejo tudi spoznavno sposobnost: »kdor razume, ima krila« (Brahnmana). In
Rigveda pravi: »Um je najhitrejša ptica«. Krila in perje (peresa) so povsem
naravno povezana z elementom Zrakom.
OKO – predstavlja vizijo, natančnost in tehnično znanje (Dasaktuelle Škoda,
2015).
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Slika 20: Oblika kroga kot oko v logotipu (Vir: Janja - montaža, 2016).

Oko je organ vidne zaznave, ki je skoraj vedno in povsod simbol intelektualne
zaznave. Po stopinjah je treba upoštevati fizično oko v funkciji sprejemanja
svetlobe, čelno oko. Izročilo pravi, da levo oko (Luna) prikazuje pasivnost in
preteklost, desno oko (Sonce) pa ustreza dejavnosti in prihodnosti, kar opazimo
tudi v simbolu logotipa – puščica je usmerjena desno, peresa so zadaj (levo), kar
pomeni, da je prikazano desno oko. Oko se včasih uporablja kot simbol za celoto
zunanjega zaznavanja, ne samo vida (Tresidder, 1997). V vsem egipčanskem
izročilu je oko sončne in ognjene narave, vir svetlobe, spoznanja in plodnosti.
Egipčanski sarkofagi so pogosto okrašeni z očesi, ki naj bi pokojniku omogočali
gledati predstavo zunanjega sveta, ne da bi se za to moral premikati (Chevalier,
2005).
KVADRAT IN PRAVOKOTNIK
Logotip je sestavljen iz osnovnega lika – krog in tipografija zgoraj. Sam logotip
brez tipografije lahko umestimo v navidezen kvadrat in celoten logotip z zajeto
tipografijo v navidezen pravokotnik.
V govorici simbolov poznamo več najpogosteje uporabljenih osnovnih simbolov in
eden izmed njih je tudi kvadrat. Kvadrat je geometrijski lik in hkrati simbol zemlje v
nasprotju z nebom, na drugi ravni pa je simbol ustvarjenega sveta, zemlje in neba,
v nasprotju z neustvarjenim in stvarnikom (Chevalier, 2006).
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Kvadrat je antidinamičen lik, zasidran na štirih straneh. Simbolizira ustavitev ali
izbrani trenutek. Kvadrat vsebuje idejo mirovanja, trdnosti, celo stabilizacije v
perfekciji (Chevalier Jean, 1994).

Slika 21: Simbolična povezava simbola in kvadrata (Vir: Companylogo, 2016).

Krog in kvadrat sta velikokrat vpisana en v drugega kot dopolnjevanje, kot lahko v
našem primeru vidimo v logotipu in na sliki 21. V našem svetu to opazimo večkrat
– dopolnjevanje, ki ustvarja lepoto. Kvadratna oblika pripada času in čas
predstavlja večnost, ki je najprej premeril leto, nato čas, večnost in neskončnost.
Tudi v osončju prepoznamo prepletanje, splošno okroglega Neba in kvadratne
Zemlje. Krog in kvadrat skupaj tvorita in simbolizirata enotnost in razodetje. V
samem povezovanju teh dveh likov opazimo sožitje Neba in Zemlje, ki si nudita
pomanjkljivost drugega, večnost za čas ter sta posledično odvisna en od drugega.
Podaljšanemu ali dolgemu kvadratu pravimo tudi pravokotnik, ki lahko ima tri
razmerja: 3x4, 1x1, 1x2, kjer je drugo razmerje proporc zlatega reza (Chevalier,
2006). Pravokotne oblike se v logotipu pojavljajo znotraj drugih elementov: pisava
je pravokotne oblike in puščica ter vsako posamezno pero.

3.2.2 Tipografija
Podjetje za svojo uporabo uporablja tipografijo iz družine SKODA Pro. Vse
različice tipografije so oblikovane načrtno s funkcijo za določen namen ali storitev.
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Za začetek lahko pisavo opišemo kot brez serifno, oglato, izčiščeno, čitljivo in
seveda moderno.
V logotipu podjetja Škoda je uporabljena pisava (ki navaja samo podjetje ŠKODA)
imenovana ŠKODA Pro Logotype, razvidna iz spodje slike 22.

Slika 22: Tipografija Škoda ProLogotype (Vir: https://www.motaitalic.com/blog/skodacustom-type/).

Najmanjši in najbolj pomemben, hitro prepoznaven del na logotipu oziroma
njegova komponenta je pisava, ki so jo oblikovali drugi ljudje kot sam simbol.
Samo pet različnih črk je za samo oblikovanje vzelo ogromno časa. Oblikovane so
bolj široko, bolj krepko in drznejše kot ostale pisave podjetja (Motaitalic). Vseh pet
črk razvidnih iz slike 23, lahko opišemo kot skrbno oblikovane poteze za tisk.
Sama oblika potez je zelo izčiščena z ostrimi in mehkimi potezami, kjer se vsaka
posamezna črka lahko ovije v kvadrat ali vse skupaj v vodoraven pravokotnik.
Vsak bel prostor med posamezno črko lahko opišemo tudi kot prazno točko, ki
dopušča črkam igrati svojo vlogo.

Slika 23: Črke uporabljene v logotipu (Vir: CompanyLogo, 2016).
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3.2.3 Barve

Slika 24: Uporabljene barve v logotipu Škoda Auto (Vir: Janja - montaža, 2016).

V logotipu podjetja Škoda Auto se pojavljajo različne barve: zelena, črna in siva v
različnih odtenkih ter bela uporabljena za podlago. Siva je prikazana v prelivih kot
krom, vendar je v našem delu opisana kot siva. Vse barve si bomo pogledali bolj
podrobno na naslednjih straneh.
ZELENA – v podjetju simbolizira rast, svežino in okoljsko proizvodnjo ter
varovanje okolja.
Zelena barva vsebuje enak delež modre in rumene, pomeni zdravje in razcvet.
Čeprav je v najnežnejših tonih blaga, pa za povečanje svoje moči potrebuje le
kanček komplementarne rdeče barve. Zelena s svojimi analognimi barvami
ustvarja močne barvne kombinacije, ki zavoljo živahnosti spominjajo na naravo.
Kot pravkar pokošena trava v jasnem dnevu tudi nebesno modra in zelena barva
vedno učinkujeta sveže in naravno (Bride, 1995).
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Zelena je barva rastlinstva oz. njegovega kraljestva. Je nekje na srednji vrednosti
barv in posrednica med vročim in mrzlim, zgornjim in spodnjim. Deluje
pomirjujoče, osvežujoče in je človeška. Zelena barva v gradbeništvu predstavlja
simbol za vodo, saj je po I.S.O. standardnih simbol za vodo. Se pravi je barva
vode, ki daje občutek svežine, pomirja in krepi. Zelena je tudi barva večne
mladosti in barva kristjanov. Pozitivne asociacije so narava, rodnost, življenje,
upanje, blagostanje, stabilnost, varnost. Negativne asociacije pa so: razpadanje,
plesen, sovražnik in ljubosumje (Repovš, 1995).
Crum (2000) pravi, da je zelena barva tesno povezana z naravo in nam pomaga,
da se poglobljeno povežemo z drugimi ljudmi in s svetom narave. Zeleno barvo
nagonsko poiščemo, kadar nas mučijo napetost ali čustvene tegobe. Navda nas z
udobjem, lenobnostjo, sproščenostjo, zmanjšuje napetost, uravnoveša čustva in
jih pomirja. Prav tako pa zelena barva predstavlja uravnoteženost in spokojnost,
hkrati pa je lahko pomirjajoča in poživljajoča (Starmer, 2006).
SIVA – barva neodvisnosti.
Siva je barva pepela in megle, barva žalosti, otožnosti in dolgočasja. Pozitivne
asociacije: avtonomija in nevtralnost. Negativne asociacije: neodločnost, strah,
monotonija, depresija in starost (Repovš, 1995).
Siva barva je povezana z neodvisnostjo, zaupanjem vase in oblastjo nad seboj.
Pozitivna stran je, da deluje kot ščit, ki nas varuje pred zunanjimi vplivi, vendar pa
je na splošno na slabem glasu – sivi so oblaki, megla in dim. Naj bi bila barva
izmikanja in izogibanja obveznostim, saj ni ne črna in ne bela. Siva barva označuje
samostojnega človeka ločenega od drugih, lahko pa nakazuje tudi samokritičen
značaj, ki se rad zateka v samoto (Chiazzari, 2000). Bride pa dodaja, da je siva
zelo mirna barva, a hkrati praktična s treznim sporočilom in brez izrazite vedrine.
ČRNA – barva elegance predstavlja sto let tradicije podjetja.
Črna barva je nasprotna beli in njej enaka v absolutni vrednosti. Izraža pasivnost,
stanje izpolnjene in nespremenljive smrti. Žalovanje v črni je brez upanja. Črna je
barva obsodbe, odpovedi, prasnovi, vidik teme, zla, tesnobe in nezavednosti.
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Pomemben podatek je, da daje občutek teže, in prav zato se v logotipu pojavlja
kot naslovna barva za navajanje besedila oziroma imena podjetja, ter znotraj
same oblike simbola. Pozitivne asociacije črne so: neprodornost, razlikovanje,
eleganca, temnost. Negativne pa so: smrt, bolezen, obup, zanikanje, notranja
tišina, zlo in greh (Repovš, 1995).
Pri črni barvi Chiazzari dodaja, da tolaži in varuje, hkrati pa učinkuje skrivnostno.
Povezana naj bi bila s tišino, neskončnostjo in žensko življenjsko močjo, kar
pomeni, da je pasivna, neraziskana in skrivnostna. Lahko nam tudi preprečuje, da
bi se razvijali in spreminjali. V črnino se običajno ljudje odevajo, kadar se želijo
pred nečim skriti (Chiazzari, 2000).
Prav tako pa sta tako siva kot črna barva obe barvi poslovnosti. V svetu
poslovnežev so barve zaznamovane s strogostjo. Tudi na področju modnega
ustvarjanja pomeni beseda posloven, toliko kot črn ali siv v različnih odtenkih. Te
barve nimajo posebnih lastnosti, kar jim daje učinek nevtralnosti (Bride, 1995).
Kakor navaja samo podjetje, izbor črne barve predstavlja stoletno tradicijo – črna
barva se je prvič pojavila po letu 1993. V osrednjem delu simbola se pojavlja
zelena barva, ki simbolizira neodvisnost blagovne znamke, hkrati pa Škoda tako
signalizira obveznost, da se spoprime z izzivi današnjega časa z okolju prijazno
proizvodnjo. Siva barva pa je uporabljena zaradi 3D učinka kromirane obrobe (Das
aktuelle Škoda, 2015).
BELA – barva popolnosti iz znanosti
Kot zadnjo barvo v simbolu navajamo belo barvo, pa čeprav v samem opisu nikjer
ne zasledimo definicij ali omemb za belo barvo. Bela barva se pojavlja kot ozadje
pod glavnimi simboli in ploskev pred okroglo »kromirano« zaščito.
Bela barva vsekakor predstavlja jasnost, in izhaja iz naravnih barv: modre, rdeče
in zelene. Njene glavne lastnosti so nedolžnost, čistost, polnost in dokončanost,
simbolizira resnico, znanost, popolnost, dobroto, pozitivnost in celo idealnost. Kot
nosilka pozitivnih pomenov, simbolizira tudi vero in božanskost, lahkotnost,
nežnost in milino. Barva predstavlja nove začetke, prebuja odprtost, rast in
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kreativnost ter pooseblja čistost, hkrati pa ne spodbuja čustev ampak odpira nove
poti.
Bela barva je najlažja in najsvetlejša barva med vsemi in zaradi tega tudi pretežno
nevtralna, kar ji daje značilnost enakosti, pravičnosti, nepristranskosti in
neodvisnosti. Veliko primerov poznamo, ko je bela barva uporabljena kot ozadje,
in je tudi najprimernejša, saj ustvarja občutek zračnosti in hladu (Bride, 1995).

3.2.4 Spremenljivke in kompozicijska načela
Velikost in teža
Velikost je spremenljivka, ki jo hitro opazimo v izbranem logotipu. V njem se
pojavljajo oblike: krog kot oko, krog kot pnevmatika, puščica, peresa in različne
linije ali oblike združene v tipografijo.
Velikost je določena s primerjanjem in je zelo hitro opažena v odnosu peres ter
same puščice. V realnem svetu so puščice veliko daljše, ožje, tanjše in peresa
bistveno manjša, tanjša, bolj košata, kot na logotipu, kjer je ob združitvi puščica
izjemno majhna proti zelo ogromnim, bujnim peresom. Če sklepamo po že
dobljenih rezultatih je s peresi tako bolj predstavljen in močnejši tehnični razvoj
podjetja, kakor mogoče napredek in kakovost predstavljena s kratko puščico.
Tretja oblika – krog, je velik prav toliko, da se osrednja simbola združita znotraj
njega in tako predstavljajo celoten logotip. Znotraj logotipa opazimo ponavljajočo
se obliko krog, ki je predstavljen kot oko, ki daje manjši občutek, vendar igra
bistveno večjo vlogo – predstavlja vizijo podjetja in daje logotipu težo opazovanja.
Natančno oko, ki predstavlja tehnično znanje podjetja, predstavlja točko težišča,
na katerem se nam pogled najprej zasidra in ustavi. Predstavlja tudi globinsko
vodilo.
Pozabiti ne smemo na tipografijo v zgodnjem delu, ki izraža in teži k pogledu in
navajanju imena podjetja, ki pa je mogoče že tako dosti prepoznavno in tako se
nam pogled in teža zopet vrneta na logotip oziroma simbol sam. Velikost in težo
simbola lahko obravnavamo tudi kot sam znak, uporabljen na avtomobilih. Skozi
čas se je sama velikost znaka (obseg) nekoliko povečala, znaki so večji in bolj
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poudarjeni na sprednji in zadnji strani avtomobilov in tako pritegnejo več ljudi in so
bolj pomembni in podvrženi opažanju kot kadarkoli prej.
Vsekakor pa je doživljanje teže v kompoziciji odvisna od vsakega posameznika subjektivno. Zgoraj napisane ugotovitve oziroma analiza se povsem združuje z
logotipom v črno beli verziji, kateri lahko dodamo poudarek na močni črni
tipografiji, močnem notranjem delu zunanjega kroga in beli praznini v očesu. Ko v
samo analizo vključimo še barve se nam mnenje morda malenkost spremeni.
Združen simbol puščice in peresa z očesom nam tako v poudarjeni zeleni barvi,
proti črni, beli in sivi, daje prednost pogleda in občutek izstopanja, kjer se samo
težišče logotipa malo umiri in hitreje deluje kot učinkovita celota, kot smo prikazali
na spodnji sliki 25.

Slika 25: Teža glede na barvno izvedbo (Vir: Janja – Montaža, 2016).

Položaj in smer
Položaj ali pozicija igra veliko vlogo pri oblikovanju in ima posebno vlogo in nam
daje občutek posameznih delov ali celote. Hkrati vpliva na dojemanje in doživljanje
prostora.
Če se najprej osredotočimo na tipografijo, nahajajočo v zgornjem delu, moramo
povedati, da zaradi zgornje pozicije deluje težje, je pomembnejša in predstavlja
moč logotipa. Nasprotno od tipografije pa lahko opišemo manjši krog – oko, kot
lažji simbol, ki je postavljen malenkost bolj na desno stran logotipa in ker se
pojavlja tudi na nekoliko nižjem delu kot na sredini ga lahko doživljamo tudi bližje.
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Vse nahajajoče sile se nahajajo v središču logotipa in izhajajo iz njega. Hkrati
notranji deli delujejo enotno, povezano z razlogom, uravnoteženi in vsak nadaljnji
element proti zunanji strani dopolnjuje celoto. Torej je položaj samih elementov (v
krogu zajeta krilata puščica) postavljen centralno nižje od tipografije in tako celota
tvori podaljšan kvadrat
V logotipu lahko zaznamo tri različne smeri, od katerih ima vsaka svojo vlogo in so
predstavljene na sliki 26 na naslednji strani. Smer vzbuja občutek dinamičnosti,
usmerjenosti in napetosti pogleda.
Najbolj izrazita je tipografija – vstopna smer od leve proti desni in je povezana z
načinom branja v naši kulturi. Tako lahko navedemo, da je leva stran
pomembnejša in dominantnejša hkrati pa omenimo pomembnost desne strani, ki
je ob opazovanju nam bližja.
Drugi element je pravzaprav iste usmerjenosti: začetek na desni in potovanje proti
levi strani – puščica, ki z vodoravno smerjo izraža mir, pozitivnost, smer življenja in
nas vodi v navidezno nadaljevanje.
Naslednja opažena smer so oblikovana peresa, ki imajo poševno smer usmerjeno
iz centra logotipa navzgor in levo. Zaradi njenih dinamičnih lastnosti bi le-te težko
obstajale samostojno in tako v kompoziciji s protismerjo tvorijo oporo puščici.
Kot zadnja opažena smer je v logotipu krog, znotraj njega delujejo centralne sile,
ki krožijo in zadržujejo poglede.
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Slika 26: Smeri v logotipu (Vir: Janja – Montaža, 2016).

Število, gostota in ritem
Logotip sestavljajo elementi, ki se pojavljajo v različnih številih: en, dva, trije ali več
in tako tvorijo različno gostoto in ritem enot v kompoziciji. Prav tako vsako večje
ponavljajoče se število vpliva na posamezno težo postavitve. Večjo težo in število
enot, kot smo že pisali v odstavku velikosti in teže, predstavlja tipografija združena
v pet posameznih oblik in peresa sestavljena iz treh ponavljajočih se oblik.
Sama in edina beseda ŠKODA v logotipu predstavlja ime podjetja in je sestavljena
iz petih različnih oblik. Število pet lahko povezujemo s številom prstov na roki in s
petimi temeljnimi elementi vzhodne filozofije. Čeprav oblike niso enake, ampak se
razlikujejo po mehkobi linij, kljub temu tvorijo razgibano gostoto v zgornjem delu
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logotipa. Tipografija lahko daje občutek večje ali manjše gostote, uporabljena v
logotipu pa je gostejša ampak ne pregosta zaradi urejenih razmikov med
posameznimi linijami in dovolj velikimi belimi prostori proti črnimi oziroma njunim
odnosom. Je pa zaradi uporabljene črne barve na tem delu (zgornjem) večji
kontrast.
Edini element brez ponavljanj je puščica. V nasprotju imamo tukaj dva različna
elementa v večjem številu, ki tvorita določeno gostoto in podajata nek ritem. Prva,
najbolj opazna so peresa, ki so bila na prvi krilati puščici upodobljena s številom
pet (začetno oblikovan logotip podjetja), ampak se je s kasnejšo produkcijo število
peres reduciralo na tri, ki ima več lastnosti. Število tri se povezuje s trikotnikom in
njegovo obliko, je pogosto pravljično število in predstavlja dominantno število, kjer
je dvojica premalo in se začne sodelovanje kolektiva. Prav tako pa se število tri
povezuje z določenimi krščanskimi filozofijami, s tremi dimenzijami prostorov,
osnovnimi barvami in osnovnimi oblikami. Peresa so najbolj vpadljiv element na
logotipu, v katerem hitro opazimo večje število peres zgoščenih v enoto, ki tvori
ritem ponavljanja, večanja ali manjšanja, stopnjevanja in spreminjanja.
Večje število opazimo tudi v obliki kroga. Kot najmanjša je tukaj sredina očesa
bele barve, prikazana kot praznina, ki je obdana s prelivno barvo oziroma učinkom
sence, ki predstavlja drugi krog. Tretjega opazimo takoj za končanim simbolom
krilate puščicev močni črni barvi in za tem bolj nežen prelivni – sivinski krog,
nazadnje pa ponovno tanko črno obrobo kot zaključek petih zaporednih krogov, ki
tvorijo ritem iz manjšega proti večjemu ali od večjega proti manjšemu v notranjost.
Tekstura in kontrast
Logotip kot celota predstavlja določeno teksturo, ki jo lahko opišemo kot strukturo
neorganske zgradbe materiala z združitvijo različnih barv, ki nam dajejo močne
kontraste. Celota površina logotipa je vidna otipna lastnost površine, ki je v
zgornjem delu (tipografija) motna in v spodnjem delu bleščeča oziroma sijajna.
Logotip je oblikovan ploskovno v upodobitvi tridimenzionalnega reliefa, katerega
struktura je kovina ali bodisi plastika na določenih obeskih, kot je razvidno iz slike
27. Tekstura vidno ponazarja kovinske prelive, sivine, odnos med svetlim in
temnim, po glavnem delu zunanjega dela krilate puščice in nje same, kakor tudi po
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zunanjem delu očesa. Uporaba gladke bleščeče teksture deluje nekoliko odtujeno
in hladno, hkrati pa nudi moderen videz.

Slika 27: Prikaz reliefnega logotipa in v 3D verziji (Vir:
https://img2.cgtrader.com/items/1388/45f48ce3bf/skoda-logo-3d-model-max-obj-3ds-fbxc4d-lwo-lw-lws.jpg).

Pojem kontrast lahko dojemamo kot vse nasprotujoče si lastnosti elementov ali
spremenljivk. Lahko je komplementaren, močen ali šibek. Kot prvo nasprotje lahko
omenimo kontrast med svetlimi in temnimi, črnimi in belimi površinami, ki
ustvarjajo najmočnejši opazni kontrast. Ploskev kot oko in ploskev kot bela
podlaga pod krilato puščico delujeta umirjeno v nasprotju z nasprotujočo jima črno
barvo, upodobljeno v notranjem in zunanjem delu zunanjega kroga ter v tipografiji.
Hkrati manjši krog (oko) in večji krog delujeta v nasprotujočem si kontrastu: večji
proti manjšemu. Ploskev krogov pa v nasprotju z obrobami krogov deluje
ploskovno proti omejitvi prostornine.
K barvam moramo dodati še najbolj izstopajočo

– zeleno, ki razbije

monokromatski občutek in daje logotipu povsem drugo zgodbo svežine in življenja,
v kateri opisujemo črno-belo proti barvnim. Tako bela dopolnjuje črno barvo,
zeleno barvo pa dopolnjuje rdeča barva ki je v logotipu ni, je pa le-ta uporabljena v
naši magistrski nalogi kot prikaz pomembnih podrobnosti.
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Odnos med svetlim s temnim in pozitivom z negativom lahko opazimo, da celoten
logotip v negativu predstavlja enako zgodbo in se njegova podoba ne spremeni ter
ne popači (slika 28).

Slika 28: Logotip v negativu in pozitivu (Vir: Janja – montaža, 2016).

Celoten logotip je zgrajen po številčnih opaznih kontrastih in naslednje bomo zajeli
na kratko v spodnjih alinejah:


Ravno – ukrivljeno: kontrast oblike črt opaznih predvsem v tipografiji,



Okroglo – pravokotno: pravokotna oblika tipografije v kontrastu z
okroglim znakom spodaj,



Prosojno – neprosojno: ozadje tipografije je prosojno, medtem ko ozadje
krilate puščice ni prosojno ampak ima podlago, polne površine,



Zaprto – odprto: odnos tipografije z okroglim znakom,



Simetrično – nesimetrično: celota proti samemu znaku brez tipografije,



Polno – prazno: odnos med praznino/belino v logotipu in odnos med
zapolnjenimi deli,



Okroglo – oglato: med samimi linijami posameznih elementov, itd.
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Razmerje in ravnovesje
V celoti opisovanega logotipa se pojavljajo številni proporci, ki se izražajo z
različnimi razmerji in sorazmerji.
Razmerja med barvami so skrbno izbrana, v njih je odnos belih in črnih površin v
korist prevladujočim belim površinam, katerih je opazno več – bela ploskev v
samem znaku (ozadje) in bela podlaga na celotnem logotipu (oblika kvadrata) z
zajeto tipografijo. Se pa tukaj pojavlja tudi zelena barva v bistveno manjšem
razmerju, ampak s tem določuje moč, vpadljivost, mirnost, poživitev črne in bele
barve in nazadnje tudi sivinskih prelivov na zunanjem delu kroga in krilate puščice
– kroma. Logotip se vedno pojavlja na izčiščeni beli podlagi, ki bo za nadaljnje
delo pomembna tudi nam. Tako smo dobili zaporedje oziroma razmerje
nahajajočih barv: največ je uporabljene bele (predvsem za podlago), nato ji sledi
poživljajoča zelena barva, moč elegance je predstavljena s črnimi dodatki ter na
zadnjem mestu je uporaba sivinskih prelivov.
O samih proporcih oblik smo govorili že v odlomku velikost in teža, za našo
nadaljnje delo pa je pomemben odnos med zapolnjenimi in praznimi površinami, ki
so vidno v približno enakem razmerju, kar daje občutek izčiščene kompozicije in
svobodo vsakemu elementu.
Upoštevati pa moramo tudi vizualno ravnovesje, pri katerem subjektivno merimo
sile teže med različnimi odnosi elementov in spremenljivk. V logotipu, če
upoštevamo osnovne oblike, podaljšan kvadrat (oblika celotnega logotipa) in krog
delujeta precej statično v nasprotju krilate puščice, ki logotip prevesi v dinamično
ravnovesje. Na levo stran se raztezajo peresa in zadnji, zaključni del puščice,
medtem ko je na desni strani več praznine, sprednji del puščice in oko, kar nas
zopet pripelje do zaključkov kot pri odlomku teže. Tudi pri oblikovanju tiskovin
obstaja pravilo, da so na desni strani bolj pomembna sporočila, kar bomo
poskušali upoštevati.
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3.2.5 Mreža
Za nadaljnje delo potrebujemo še osnovo za postavitev kataloga – mrežo. Logotip
smo poskušali umestiti na mrežo in tako dobiti bistvena določila postavitve.
Logotip smo umestili v različno velike mreže, kjer smo manjšali ali večali razmerje
stranic, kot je razvidno iz spodnje slike 29.

Slika 29: Razporeditev logotipa v mrežo (Vir: Janja – montaža, 2016).

Najboljše razmerje stranic smo dobili s proporcem 6:5, kot smo prikazali na
spodnji sliki 30.
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Slika 30: Razmerje stranic logotipa 6:5 (Vir: Janja – montaža, 2016).
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4.

REZULTATI IN RAZPRAVA

V poglavju rezultati in razprava predstavljamo pridobljene bistvene podatke likovne
analize, ki bodo uporabljeni kot smernice pri nadaljnjem delu. Že obstoječe
rezultate smo primerjali z raziskanimi, jih dopolnili in strnili v nam pomembne
smernice in iztočnice. Likovna vsebina logotipa je v literaturi večkrat omenjena,
medtem ko o spremenljivkah in načelih ni veliko podatkov in so rezultati tako bolj
pomembni za nas in za ostalo stroko.
Celotna raziskava nas je pripeljala do zanimivih podatkov. Najprej smo se ob
prebiranju literature o zgodovini podjetja Škoda Auto ustavili pri razvoju logotipa
skozi čas, ki je predstavljen v prilogi B. Sam razvoj logotipa nam dokazuje
nenehno rast in razvijanje podjetja v korist uspešnosti. Izvor logotipa nas pripelje
do glavnega komercialnega direktorja T. Magliča, ki je na poslovnem
izobraževanju izpostavil stike z ameriškim staroselcem, s pomočjo katerega je
nastal simbol stilizirane indijanske glave s perjanico ali krilate puščice.

4.1

Likovna vsebina

4.1.1 Oblike in simboli
V logotipu se pojavljajo različne oblike. Celoten logotip ima obliko podaljšanega
kvadrata znotraj katerega se nahaja tipografija z osrednjim simbolom v krožni
obliki. Znotraj njega se ponovi krožna oblika v znamenju očesa, okoli njega pa
puščica s tremi peresi.
Oblika kroga pomeni veliko več kot osnovne besede, ki jih navaja podjetje. Poleg
združenosti in globalnosti proizvodnje, je pomembno tudi to, da je osnovna oblika
izbrana glede na krožno obliko pnevmatike, kakor navajajo pri opisu prvega
logotipa, ter da jo opisuje popolnost in enotnost trajnih idej ter dinamičnost.
Puščica predstavlja napredek in kakovost podjetja, hkrati pa ugotovimo, da je
simbol prodiranja npr. med stranke in odpira nove možne trge. Njena pozitivna
smer v desno ima določene cilje in stremi k svoji izpolnitvi.
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Peresa se povezujejo s tehničnim razvojem podjetja, v sami analizi ugotovimo tudi
lastnost rasti, zaščite, vzpenjanja in širjenja, kar je opis samega podjetja.
Upodobljen manjši krog (oko) je s strani podjetja opisan z namenom predstavljanja
vizije, natančnosti in tehničnega znanja. Dodajamo še naslednje pomembne
ugotovitve: desno oko ustreza dejavnosti in prihodnosti podjetja.
Tipografija
Ime podjetja ali beseda Škoda je upodobljena s tipografijo v lasti podjetja in se
imenuje ŠKODA ProLogotype, ki je bila oblikovana izključno za logotip. Je brez
serifna pisava, oglata, izčiščena in modernega stila. Vsekakor bo za naše delo
uporabljena tipografija istega sloga, ki smo jo pridobili na svetovnem spletu.
Barve
Upodobljene barve logotipa so v prevladujočih hladnih barvah. Pojavljajo se črna,
bela, zelena barva s črno-belimi sivinami ali kovinskim izgledom.
Zelena barva v podjetju simbolizira rast, svežino ter okoljsko proizvodnjo in
varovanje okolja. Dodajamo, da zaradi enakega deleža rumene in modre pomeni
zdravje ter razcvet. Deluje pomirjujoče, osvežujoče in je človeška. V raziskavi
ugotovimo, da za povečanje svoje moči potrebuje komplementarno rdečo barvo, ki
jo bomo uporabili kot dodatno barvo v nadaljnjem delu.
Siva barva je v logotipu podjetja opisana kot barva neodvisnosti, hkrati pa smo
ugotovili, da kljub slabim lastnostim kot so neodločnost, strah, depresija itd., barva
nudi pozitivne asociacije kot sta avtonomija in nevtralnost. Siva barva deluje kot
ščit, ki podjetje varuje pred zunanjimi vplivi, prav tako lahko navedemo varovanje
notranjih simbolov z obdano sivo barvo.
Podjetje je za predstavitev svoje stoletne tradicije uporabilo črno barvo, ki je barva
elegance. Iz negativnega vidika je barva pasivnosti, smrti, obsodbe, vidik teme in
zla, na drugi strani pa črna barva daje občutek teže. Je neprodorna, elegantna in
temna barva, ki na nek način varuje in učinkuje skrivnostno. Siva in črna barva sta
obe barvi poslovnosti, kar pogosto opazimo v omenjenem svetu.
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Zadnja uporabljena barva v logotipu je bela barva za katero podjetje ne navaja
nobenega opisa. Bela barva se pojavlja kot polna podlaga znotraj krožne oblike.
Tudi celoten logotip se v večji meri predstavlja vedno na izčiščeno beli podlagi.
Raziskava nas je pripeljala do rezultatov oziroma ugotovitev, da belo barvo opisuje
popolnost, znanost, čistost, dobroto, pozitivnost, resnico in idealnost. Bela barva
predstavlja nove začetke, prebuja odprtost, rast in kreativnost ter pooseblja čistost,
hkrati pa ne spodbuja čustev, ampak odpira nove poti. Utemeljitev uporabe bele
barve kot ozadje je občutek zračnosti in hladu.

4.1.2 Spremenljivke in načela
Nadaljnji rezultati so sklop našega raziskovanja in utemeljitev, saj literatura ne
dosega obširne analize. S pomočjo literature smo pridobili pomembne rezultate, ki
bodo naše iztočnice in smernice za nadaljnjo delo.
Po razčlenjeni teži logotipa se lahko usmerimo v oblikovanje kataloga, kjer bodo
bistveno pomembnejši podatki prikazani na desni strani nekoliko nižje od sredine,
na tako levi kot na desni strani formata, kjer bo posamezna stran vsebovala
različno pomembne podatke. Prav tako bo sama velikost elementov variirala glede
na pomembnost elementov, katerih oblika se bo pojavljala v manjši ali večji obliki.
Položaji različnih elementov so v logotipu predstavljeni v naslednjem zaporedju:
zgoraj ime podjetja in v spodnjem delu združeni elementi v celoto. Takšno
zaporedje bomo v nadaljnjem delu uporabili tudi mi, kjer se bo na zgornjem delu
pojavljal naslov, spodnji del pa bo na vsaki strani združen v povezano enoto brez
izstopajočih elementov. V logotipu se nahaja več različnih smeri: iz leve proti desni
(ta bo prikazana z branjem besedila in listanjem kataloga), krožna smer
(povezovanje vsebine formata) in nazadnje še smer levo navzgor, ki bo izhajala iz
pomembnejših elementov na spodnji desni strani.
Za samo oblikovanje posamezne strani smo dobili iztočnice, ki se navezujejo na
število in gostoto. Pri oblikovanju bomo zato poskusili uporabljati različno število
elementov na stran v različnih velikostih. Analiza teksture logotipa pa govori o
tridimenzionalni obliki in kovinskem izgledu določenih površin, katerih v nadaljnjem
delu ne bomo uporabili, se bomo pa bolj posvetili kontrastom med že določenimi
54

barvami, ki se pojavljajo, le da bomo dodali zeleni barvi komplementarno rdečo za
večji kontrast. Upodobili bomo teksturo logotipa kot izgled tridimenzionalnosti,
vendar ne na otip.
V celotnem logotipu opazimo več uporabljenih kontrastov. Med pomembnejšimi za
nadaljnje delo so tudi: ravno – ukrivljeno, okroglo – pravokotno, odprtost
elementov – zaprtost elementov, polno – prazno. Katalog je sestavljen tudi iz
fotografij, ki bodo nadomestile določene elemente in jih bo moč ocenjevati ali
upoštevati kot določeno obliko.
Razmerja med barvami so skrbno izbrana, v njih je odnos belih in črnih površin v
korist prevladujočim belim površinam, katerih je opazno več. Dobili smo zaporedje
oziroma razmerje nahajajočih barv: največ je uporabljene bele (predvsem za
podlago), nato ji sledi poživljajoča zelena barva, moč elegance pa je predstavljena
s črnimi dodatki ter nazadnje sivinski prelivi. Za naš katalog bodo veljale iztočnice:
bela podlaga, uporaba črne barve za besedilo z zelenimi in rdečimi detajli za
vpadljivost in moč barv na izbranih fotografijah.
Logotip kot celota deluje zelo izčiščeno in ne vsebuje nepotrebnih elementov.
Vsak je skrbno izbran z določenim namenom. To bomo ohranili in predstavili
bistvene podatke v enakem razmerju in ravnovesju kot ga podaja sam logotip.
Še zadnji pomemben rezultat analize je dinamičen izgled logotipa. Katalog bomo
oblikovali v dinamičnem ravnovesju na razmerju stranic ustvarjenem po
navideznem kvadratu celotnega logotipa – 6:5 enot.
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4.2

IZDELAVA KATALOGA

Navdih izbora teme, ki bo uporabljena in prikazana z dobljenimi smernicami, je
predvsem oseben. Temo smo izbirali leta 2014, ko je Škoda Octavia pridobila
naziv Slovenski avtomobil leta 2014 in hkrati zaradi lastne uporabe vozila Škoda
Octavia VRS druge generacije.

4.2.1 Predstavitev teme – Octavia
Škoda Octavia je v zadnjih dvajsetih letih obstoja postala »srce« znamke Škoda
ter najuspešnejši serijsko oblikovan model v zgodovini podjetja. V dvajsetih letih je
bilo prodanih že več kot pet milijonov vozil Octavia, ki je temelj razvoja in najbolj
prodajan Škodin avtomobil.
Najprej je vredno omeniti, da izdelovanje prvotne 2-vratne limuzine Octavia sega
že v leto 1959. To limuzino so izdelovali vse do leta 1971 in prodali več kot
311.000 modelov. Od leta 1960 do 1971 pa so izdelovali tudi Octavio karavan,
prodano približno 54.000-krat.
Sami začetki razvoja današnje Octavie segajo v leto 1992, ko je podjetje Škoda od
koncerna Volkswagen prejelo tehnološko platformo A4, podarjeno od Golfa 4.
Klasično 5-vratno kombi limuzino je oblikoval sam vodja oblikovanja podjetja
Škoda, Dirk van Braeckel, katere zasnova je uporabljena v vseh treh generacijah
in posnemana tudi pri Superbu ter Rapidu.
Leta 1996 je na trg prišla prva generacija modela Octavia limuzina, leta 1998 pa je
bila prvič predstavljena še različica karavana, ki je kmalu postala prodajni hit, zato
so Čehi v naslednjem letu predstavili še Octavio 4x4. Zaradi močne prodaje
avtomobilov Octavia, se je podjetje kmalu razširilo. Predvidevali so prodajo vsaj
90.000 modelov, vendar se je zaradi priljubljenosti modela dvignila številka na
350.000 avtomobilov letno.
S prihodom druge generacije leta 2004 je podjetje vse do konca 2013 privabilo vse
več kupcev in številke proizvodnje so se opazno zviševale. Tretja generacija je
kupcem na voljo od konca leta 2012 in dosega proizvodne mejnike, saj so pred
kratkim izdelali že milijon primerkov tretje generacije (Škoda Octavia, 2016).
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4.2.2 Priprava in nastavitve
V prvem delu eksperimentalnega dela smo dobili iztočnice za nadaljnjo delo. Že
po videzu smo dobili barve, oblike in tipografijo. Ko smo se podrobneje poglobili v
analizo smo prišli do pomembnih zaključkov in smernic za naš katalog.
Barve, ki se bodo pojavljale v našem katalogu bodo:


črna uporabljena za večino izbranega besedila,



zelena za določene besede v besedilu ali geometrijske elemente,



svetlo siva za določene dodatke oz. elemente,



bela za ozadje in pisavo ter



možnost pojave rdeče barve za dodan kontrast.

Tipografija podjetja Škoda Auto je javno dostopna na svetovnem spletu, zato bo
le-ta uporabljena v naši magistrski nalogi. Tipografija Škoda PRO, kot smo že
omenili v opisu v delu likovne analize, je oblikovana v več različicah (slika 31) in
tudi mi se bomo v katalogu posluževali več vrst.

Slika 31: Pisava Škoda Pro (Vir: Janja, 2016).
Uporabljene velikosti pisav v katalogu do od najmanjše 8pt do največje 30pt.

Fotografije so v katalogu ključnega pomena. S katalogom želimo predstaviti
vozilo Octavia in njen razvoj skozi čas. S fotografijami bomo najlažje in najbolje
predstavili vozilo in njegov videz. Fotografije za kataloško predstavitev morajo biti
kakovostne, saj gre za pridobivanje novih privržencev ali ljubiteljev vozila in želimo
kakovostno predstaviti vozilo.
Določene fotografije bodo avtorske, določene bomo uporabili iz Slovenske uradne
spletne strani podjetja Škoda http://www.skoda.si/ ali iz drugih spletnih strani.
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Postavitev za oblikovanje strani je določena iz analize kompozicije in mreže
logotipa. Format kataloga bo v razmerju 5:6 enot v katerem je tudi logotip sam,
izbrali smo velikost 210mm × 252mm v pokončnem formatu.
Osnovna postavitev strani je razdeljena na proporci 5 vodoravnih enot proti 6
navpičnih enot (kot smo prikazali na spodnji sliki 32), po kateri bomo oblikovali
katalog. Vsaka posamezna stran se bo razlikovala glede na zaporedje elementov
in razporeditve fotografij, besedila, preglednic in oblik.

Slika 32: Proporc strani kataloga (Vir: Janja, 2016).

Program v katerem bomo oblikovali katalog Octavia – razvoj skozi čas, bo Adobe
InDesign, za vse dodelave fotografij pa bomo uporabili Adobe Photoshop.
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4.2.3 Potek oblikovanja kataloga
Za sam začetek oblikovanja kataloga smo si najprej pripravili primeren dokument,
ki ustreza proporcu samega logotipa. Vso zbrano literaturo smo skrbno ustavljali v
mrežo postavitve in dodajali fotografije za boljšo in kakovostnejšo preglednost. V
samem opisu oblikovanja kataloga predstavljamo in opisujemo samo naključno
izbrane strani iz kataloga, da lažje prikažemo podobnosti likovni analizi iz prvega
dela, preostale strani oziroma celoten katalog »Škoda Octavia, Razvoj skozi čas«
se nahaja v prilogi C na strani 76.

Slika 33: 1 in 49 stran kataloga.

Na 33 sliki sta prikazani 1 in 29 stran v katalogu, kjer je osnovna postavitev
zgrajena po »videzu« logotipa. Osnovni, pomembnejši elementi kot je naslov,
podnaslov in v desnem primeru sam logotip, se nahajajo v zgornjem delu formata,
kjer se nahaja tudi samo ime (besedilo) v logotipu podjetja Škoda. Vse naslednje
informacije (fotografije in ostalo besedilo) so postavljeni v spodnjem delu 2/3
strani, in predstavljajo bistvo same strani kot osrednji simbol Škode.
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Slika 34: 6 in 14 stran kataloga.

Tudi na zgornji sliki 34 sta prikazani strani, kjer je uporabljena osnovna postavitev
po zgradbi logotipa. Omenimo še, da so naslovi postavljeni po odmiku 1/5 strani in
besedilo razširjeno na 4/5 kakor je razmerje logotipa ali 3/5. Vso besedilo je
navidezno postavljeno centralno na format strani kakor tudi slika na desni strani,
na levi strani pa lahko opazimo fotografijo nekoliko zamaknjeno, kar se sklada z
polnostjo samega simbola krilate puščice (levo večja teža in desno večja
praznina). Tudi fotografije so likovno izbrane glede na simbol krilate puščice –
usmerjenost avtomobila v desno stran kakor puščica in težišče fotografije pretežno
bolj desno in spodaj, katero se ujema z očesom v simbolu.
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Slika 35: 22 in 19 stran kataloga.

Velika večina postavljenih strani vsebuje fotografije vstavljene v krožne oziroma
okrogle like, ki so osnova obrobe krilate puščice – krog. S tam smo želeli
predstaviti podobnost in navezovanje na samo obliko simbola. Na levi strani slike
35 smo fotografije oblikovali oziroma postavili v približno obliko krilate puščice.
Spodnja fotografija kvadratnega formata predstavlja simbol puščice (usmerjenost
u desno stran – avtomobil, in oko – žarometi avtomobila), zgornje fotografije so
predstavljene v krožni obliki, v treh ponavljajočih krogih katere število je enako
trem peresom v krilati puščici in so postavljene zgoraj levo (opisujemo samo
fotografije na strani). Celotna postavitev besedila je razdeljena na dva stolpca v
razmerju 2/5 in 3/5. Naslov strani (ime avtomobila), besedila, in fotografije (vse
skupaj) predstavljajo tri elemente: Naslov zgoraj (Škoda), fotografije spodaj (krilata
puščica) in vmesno besedilo.
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Slika 36: 32 in 42 stran kataloga.

Pri samem oblikovanju kataloga ni bilo moč gledati samo na smernice, ki smo jih
pridobili ampak tudi na celoten kataloški izgled. Vsekakor se na vsaki strani
najdejo določeni elementi, ki se povezujejo z logotipom podjetja Škoda. Bodisi se
to opazi v samem proporcu oblikovanega besedila (naslovi v na mreži 1/5, 2/5,
3/5, in samo besedilo v stolpcih 1/5, 2/5, 3/5 ali tudi v 4/5), v postavitvi fotografij in
usmerjenosti le teh, v naslovih (vedno postavljeni na zgornji del formata) ter
krožnih oblikah v katerih so predstavljene fotografije. Na veliki večini kataloških
strani se pojavlja sklop treh krožnih fotografij, ki predstavljajo število tri – kot
število peres v krilati puščici.
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ZAKLJUČEK

5.

Tema magistrskega dela je bila izbrana glede na željo po oblikovanju. Skozi ves
študij so bili v ospredju predmeti iz oblikovalskega vidika zato sem tudi izbrala
oblikovanje kataloga. Sama vsebina teme pa izhaja iz osebnega navdiha
avtomobilov (Škoda) Octavia, saj jo tudi osebno vozim.
Skozi raziskovanje same zgodovine podjetja Škoda smo naleteli na zelo veliko
mejnikov in pomembnih informacij/dogodkov, ki so zaznamovale samo podjetje.
Ugotovili smo, da ima podjetje že več kot 120 – letno tradicijo, kar pomeni, da so v
tem času večkrat posodobili obstoječi logotip, ki pa ima glavno vsebino (krilato
puščico) že skoraj 100 let. Sam razvoj logotipa nam dokazuje nenehno rast in
razvijanje podjetja v korist uspešnosti. Likovna analiza logotipa nam je razkrila in
pomagala podrobno spoznati vizijo podjetja. Ugotovili smo, da krilata puščica
pomeni veliko več kot pa samo drznost, svežino, enostavnost, ipd ter pomembnost
uravnoteženega likovnega dela.
Že v sami razpravi smo opisali pomembne zaključke o samem logotipu.
Pomembni rezultati celotnega dela so:


izvedeli smo od kje izvira sama oblika in navdih za obliko logotipa in ime
podjetja,



likovna analiza nam je omogočila podrobnejše informacije in smernice, ki so
bile ključne za nadaljnjo oblikovanje,



logotip se v celoti povezuje z strategijo in vizijo podjetja, kar se prepozna v
močni simboliki oblik in v ustreznih barvah.

Celoten logotip je premišljeno oblikovan, kar dokazuje, da je v enaki obliki že
skoraj 100 let. Njegove karakteristike se skladajo z podrobno simboliko oblik in
barv, kar daje logotipu čar edinstvenosti čeprav navzven deluje precej
kompleksen.
Prišli smo do končnih ciljev:


logotip ni izdelan po načrtu da predstavlja prevozno sredstvo – avtomobil,
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barve so se skladajo z lastnostmi podjetja in samo vizijo,



logotip je izdelan po navdihu avtorja in ne po panogi podjetja,



elemente logotipa lahko umestimo v ustrezno razmerje, ki hkrati predstavlja
pomembnost lastnosti podjetja.

Oblikovan katalog smo lahko oblikovali po dobljenih smernicah in tako prikazali
njegove lastnosti ter hkrati upoštevali tudi »pravila« kataloškega oblikovanja.
Podjetje Škoda izdeluje model Octavia že od 1959 leta dalje, kar nam otežuje
pridobiti enako količino podatkov za vse generacije, vendar zadostno za učinkovito
predstavitev razvoja vozil. Katalog bi bil primeren za izdajo ljubiteljski in širši
populaciji, saj vsebuje kratko in jedrnato predstavitev ključih informacij vozila
Octavia.
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7.

PRILOGE

A.

ZGODOVINA PODJETJA ŠKODA AUTO

»En knjigarnar, en ključavničar in eno hudo nesramno pismo so ključne sestavine
zgodbe o uspehu, ki se je leta 1895 na Češkem začela pisati na – dveh kolesih«
(B.B., 2015).
Sam začetek podjetja Škoda ima prav posebno, nekoliko epsko zgodbo, ki se
navezuje na knjigarnarja Klement Vaclava in neprijetno pismo. Pisalo se je leta
1894, ko se je kot pravi domoljub v češčini pritožil avstrijskemu podjetju Seidel &
Hauman zaradi zelo slabe kvalitete koles Germania. Proizvajalci so ga osorno
zavrnili z odgovorom naj piše v njihovem nemškem jeziku, kar pa je bil razlog da
se je odločil sam podati v izdelovanje koles. Leto kasneje je skupaj z Vaclav
Laurinom ustanovil podjetje Laurin in Klement (L&K) s katerim sta v letu 1899 že
izdala serijo prvih koles Slavia. Njun namen ni bil izdelati samo znamko ki bi
konkurirala podjetju, ki je izdelovalo kolesa Germania ampak zvišati nivo kvalitete.
Želela sta biti označena z dobro kvaliteto, višjim standardom, trajnostjo, dovršeno
tehnologijo in storitvami za stranke. To so lastnosti, ki so 121 let kasneje še vedno
pomembne (Lewandowski in ostali, 2015).
Samo štiri leta kasneje po ustanovitvi kolesne proizvodnje sta Lavrin in Klement
tvegala in pričela z izdelavo prvih motornih koles. Kaj kmalu sta uspela pridobiti
prepoznavnost tudi izven države. Tako so skromni začetki vodili v razvijanje idej
za motorna kolesa s katerimi sta se prav hitro povzpela med prve izdelovalce
motornih koles. V letu 1903 – z več kot 200 zaposlenimi v tovarni izven mesta so
motorna kolesa že pridobila 32 zmag na 34 dirkah (B.B., 2015). Rezultati hitrostnih
rekordov in osvajanje dirkaških lovorik so bili razlog za pogum, kateremu sta
dodala še dve kolesi in z modelom Voiturette L&K tipa A proslavila tehnološko
čudo na štirih kolesih, ki je enostavno zablestel na pariški avtomobilski razstavi v
Mladi Boleslav.
Leta 1907 je podjetje postalo delniška družba, kjer se je zmogljivost proizvodnje
nenehno širila. Napredovanje se je kazalo tudi v tehnični smeri saj je dve leti
kasneje v Bohemio (zahodna regija Češke) prišel legendarni inženir Otto
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Hieronimus. Predhodno je delal v podjetju Benz & Daimler, v L&K pa je bil
zadolžen za razvijanje dirkalnika tipa FCR, kateri je dosegel 130km/h. Do leta
1914 so bili L&K avtomobili težko premagljivi. Med tem časom je podjetje L&K
prevzelo proizvodnjo avtomobilov Reichenberger Automobilfabrik in s tem postalo
največja proizvodnja na avstro-ogrskem ozemlju. Kasnejši modeli so bili prodajni v
Rusiji, na Japonskem, na daljni Novi Zelandiji, celo južni Ameriki in seveda po
Evropskih državah.
Klement je vedel, da je obsežna serijska proizvodnja edini način za doseganje
dostopnosti, ampak za razliko od konkurence podjetje ni dalo svojega denarja v
preproste in poceni konstrukcije temveč v proizvodnjo tehnike in najvišje
kakovosti, ki bi prihajale do končnih rezultatov. Tukaj so se začele pojavljati težave
kajti potrebovali so veliko več denarja za potrebne investicije kot pa so po prvi
svetovni vojni leta 1920 lahko v nudile banke in vlagatelji. Tako se je leta 1925
poleti podjetje L&K združilo s proizvajalcem strojev ŠKODA iz Plzna. Predhodno
podjetje »Škoda Works« se je ukvarjalo s proizvodnjo orožja v prvi svetovni vojni
in številnimi drugimi industrijskimi in transportnimi izdelki. Avtomobili, ki so bili
razviti in zasnovani pred združitvijo so ohranili ime Laurin&Klement, vsa nadaljnja
vozila pa so že dobila ime ŠKODA. V 20it letih proizvajanja avtomobilov je podjetje
izdelalo približno 60 različnih avtomobilov v Mladi Boleslav. Zadnji avtomobili
Laurin&Klement – ŠKODA so zapustili proizvodnjo leta 1929, ampak se ta
zapuščina izvora in ustvarjalcev zopet pojavlja na novem Superbu.
Kasneje je podjetje prestalo obrat in iz matične družbe postalo družba z omejeno
odgovornostjo (d.o.o.) s sedežem v Pragi. To je poenostavilo in pospešilo
pomembne procese odločanja in izboljšalo upravljanje. Podjetje se je v tem času
moderniziralo in hkrati predstavilo več novih modelov, kjer ne smemo pozabiti na
Škoda 420 Standard in Škoda Popular, ki je postal najbolj kompakten avto o
katerem so vsi govorili. Pridružili so se mu tudi dve tovarni in tako so sredi 1950
leta začeli proizvajati model 440 Spartak, nekoliko kasneje pa Škoda 445 in Škoda
450 – Felicia, zadnja v družini Popular, pa se je razvila Octavia. V osemdesetih so
v zelo kratkem času izdelali popolnoma nov, modern, zanesljiv in ekonomičen
avtomobil – Škoda Favorit. Podjetje je hitro presegalo 20,000 zaposlenih, ki so
izdelali več kot 100,000 Favoritk katere so presegale meje.
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Po končani žametni revoluciji, je podjetje začelo iskati novega močnega partnerja
in ga našlo v znanem podjetju Volkswagen. Škoda je imela pod rokavom za
ponuditi izjemno Favoritko, ki je veliko obetala. Pogodba je bila podpisana in
vlagatelji so vložili 9 bilijonov nemških mark pod pogojem, da proizvedejo 400,000
vozil letno do konca tisočletja. Poskusna doba se je kaj kmalu spremenila v močno
partnerstvo. Spretnost češkega avtomobilskega proizvajalca se je po veliki
Volkswagnovi finančni podpori kazala v dobri poti do novih, uspešnih modelov
ŠKODA (Lewandowski in ostali, 2015). Leta 1994 se je pričela izdelovati Felicia
dve leti za njo pa je na trg prišla Octavia, kateri je sledila tudi različica
OctaviaCombi. Zadnjih dvajset let je ŠKODA izjemno napredovala in v teh letih
predstavila veliko vozil: 1999 – Fabia, 2001 – Superb, 2004 - druga generacija
Octavie in OctavieCombi, 2006 – Roomster, 2007 – nova generacija Fabie, 2008 –
druga generacija Superba, SuperbaCombi, 2009 – Yeti, 2010 – prenovljena Fabia
in Roomster, 2011 – Citigo in Rapid, 2013 – tretja generacija Octavie in
OctavieCombi, 2014 – RapidSpaceback in nova Fabia in FabiaCombi, ter kot
začetek novega poglavja leta 2015 nova različica Superba in SuperbCombi kateri
se vrača z oznako Laurin&Klement.
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B.

RAZVOJ LOGOTIPA PODJETJA ŠKODA SKOZI ČAS
1895 - 1910

Slika 37: Logotip med leti 1895 – 1910 (Vir: http://www.logodesignlove.com/skoda-logo-

evolution).

Prvi Slavia logotip na sliki 31temelji na pnevmatiki z lipovimi listi (imajo lajšalno
lastnost in od nekdaj veljajo za simbol prijateljstva), ki so simbolizirali slovanske
narode. To je prvi logotip, ki se je pojavljal izključno na dokumentih podjetja, v
nasprotju drugega, ki se je pojavljal kot oznaka na kolesih ter zadnjega, kateri je
krasil rezervoarje motorjih vozil.
1905 – 1925

Slika 38: Logotip L&K in odsevna tipografija(Vir: http://www.logodesignlove.com/skodalogo-evolution).
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Logotip (slika 32) se je pojavil na Laurin&Klement avtomobilih 1905 in spremljal
podjetje vse do leta 1925. Na njegovo obliko je vplivali umetniško gibanje
ArtNouveav.

Kakor

navaja

slovenska

uradna

stran

podjetja

Škoda

(ZgodovinalogotipaŠkoda), je začetnici L&K obkrožal lovorjev venec (najverjetneje
zaradi Laurina – lovor oz. Laurusnobilis v latinščini), ki ga že od nekdaj povezujejo
z zmagovalci. Prvi avtomobil z tem znakom je bil Voiturette.
Nekje med 1915 in 1920 je nastala odsevna “Italic” tipografija, ki je krasila
avtomobile do leta 1929. Njen stil predstavlja prefinjenost, ekskluzivo, eleganco in
kakovost zato je tudi s to oznako možno izbrati vrsto avtomobilske opreme
Laurin&Klement, ki prinaša strankam morda več kot si želijo (Car logos).
1925 - 1933

Slika 39: Prvi Škoda logotip (Vir: http://www.logodesignlove.com/skoda-logo-evolution).

Po združitvi s podjetju Plzen, je podjetje začelo uporabljati zgornji logotip na sliki
33 (1925 – 1934). Škoda Auto je dobilo svoje ime po ustanovitelju podjetja Plzen,
Emil Škoda. Okrogli znak, obdan z lovorjemi listi z dominantnim napisom v sredini
se je uporabljal na sprednjih rešetkah vse do leta 1926, kasneje pa ga je
nadomestil spodnji znak na sliki 34.
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1925 - 1990

Slika

40:

Škodin

logotip,

ki

se

je

ohranil

vse

do

danes

(Vir:http://www.logodesignlove.com/skoda-logo-evolution).

Novi znak s slavno krilato puščico v okrogli obliki se je pojavil prvič v letu 1923
hkrati še z prejšnjo verzijo – s petimi krili, ampak je bila izbrana zgornja s tremi
urejenimi krili vse do danes, le v posodobljenih detajlih (Company logo).
Zgodovina logotipa je predvsem legendarna in kljub prebiranju različne literature
ali člankov nepojasnjena ter skrivnostna. V veliki večini naletimo na ugotovitve, da
naj bi za sam izgled logotipa bil odgovoren komercialni direktor Škode Plzen, T.
Maglič. Ruska stran navaja, da se je vse začelo na drugi strani morja v ZDA,
kamor naj bi Maglič odšel na poslovno izobraževanje. Ni točno znano, kaj se je
tam dogajalo: naj bi se g. Meglič družil z Ameriškem staroselcem s pomočjo
katerega je nastala stilizirana indijanska glava s perjanico. Ob vrnitvi v rodne kraje
je ta simbol postal tudi logotip podjetja Škoda Auto in je še vedno prisoten v isti
osnovi(Pomen logotipa podjetja Škoda za češko tovarno).
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1993 – 1994

1999 - 2011

Slika 41: Logotipi med 1993 – 2011 (Vir: http://www.logodesignlove.com/skoda-logoevolution).

Logotip v zeleni barvi (prvi na sliki 35) je bil uporabljen samo med letom 1993 in
1994.
Od leta 1993 je podjetje začelo uporabljati nove korporativne barve, črno-zelene,
katere dajejo blagovni znamki še večjo posebnost z večjo mero originalnosti. Črna
barva predstavlja sto let tradicije podjetja, zelena barva simbolizira rast, svežino in
okoljsko proizvodnjo.
Leto kasneje je izšla nova podoba v 3D verziji z spremenjenimi detajli v barvah in
odsevih. Med tem časom je še nekaj več različic, ki pa se minimalno razlikujejo.
Zadnja četrta različica logotipa z simboli lovorjevih listov se je od leta 1994
pojavljala kot znak na avtomobilih; volan, motorni pokrov, zadnja prtljažna vrata in
na platiščih.
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C.

KATALOG RAZVOJA VOZIL OCTAVIA
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