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Vstoupili jste právě na pole neprozkoumané. Ať jsem hledala, jak jsem hledala, nikde ve 

vodách českého internetu jsem nenašla ani zmínku o tom, že by se někdo zkoumal, jaký má 

vliv výběr fontů (písma) v textu na podvědomí čtenářů. Psychologie fontů neexistuje. Přitom 

běžně používáme pojem psychologie barev, nebo grafologie. Ano, na počítači nepíšete vlastní 

rukou, ale vnímáte tvary písmen, mezery mezi nimi i vzájemné proporce čar a křivek. To vše na 

vás působí a vyvolává ve vašem podvědomí reakci. Emoce.   

Phil Renaud, kanadský student na univerzitě, zkoumal, proč dostane z eseje jednou výrazně 

lepší známku než jindy, když úroveň zpracování je stejná. Zjistil, že jediná věc, která se výrazně 

změnila, byl font. Rozdělil eseje podle použitého fontu a průměrná známka za každou kopičku 

se výrazně lišila. 

 

„ Možná, že font má mnohem větší význam, než si myslíme.“ 

 

Novinář E.Morris podnikl marketingový experiment, ve kterém sledoval, nakolik změna fontu 

ovlivní důvěryhodnost textu. 

„ Můžeme oddělit formu a obsah textu?“ 

Zjistil, že vybraný font má obrovskou moc ovlivnit vnímání čtenářů. Vyberete seriózní font, věří 

vám. Vyberete Comic sans a důvěra v pravdivost informací v textu klesne o polovinu.  

Tento úzký vztah mezi podvědomím lidí a fontem, který si vybírají, mne fascinuje. Po mnoha 

konzultacích, které jsem vedla, mohu zodpovědně prohlásit, že font je jako oblečení. Dokonale 

popíše váš charakter. A je škoda, když vám nepadne. 

VYBÍRAT FONTY 
 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://psychologiefontu.cz/baskervillsky-experiment/
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A tak na svém webu učím lidi, jak neoblékat text pouze do riflí, nebo dokonce tepláků. Jak mu 

vybrat oblečení podle vlastního charakteru a jak díky tomu vyniknout a působit autenticky. Že 

má svůj význam opustit Arial a Calibri a vybírat na různé příležitosti různé fonty.  

 

 

 

  

 

V e-booku najdete informace, které pochází pouze z mé praxe. Zahrnula jsem do jeho řádků zkušenosti 

z mých konzultací a výzkumu. Věřím, že jsou to informace, které hledáte a potřebujete.  

Prosím, respektujte, že jakékoli další šíření podléhá autorskému zákonu.  

Pokud se Vám e-book líbí, a víte o někom, komu by pomohl, doporučte ho. Pošlete mu odkaz na stránku 

www.psychologiefontu.cz, kde si ho zdarma stáhne.  

 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://www.psychologiefontu.cz/
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PROČ VYBÍRAT FONTY? 

 

 

Ano, už slyším hlasy z tábora praktiků: „Na fontu nezáleží, záleží na obsahu!“. Ano i ne.  

- Ani sebelepší font nevytrhne text, který je o ničem, ale pokud napíšete svůj článek 

v Comic sans, tak nikoho nepřesvědčíte, že vás mají brát vážně.  

- Výběr fontů vám pomůže nenásilně zdůraznit hierarchii textu a čtenář se v něm daleko 

lépe orientuje.  

- Lidský mozek má své zákony a nudné věci prostě přeskakuje. Font podpoří účinek textu 

a zatraktivní jeho obsah.  

Ale abychom si rozuměli! Hledáme „nejhezčí, nezvyklý, atraktivní, zajímavý font“? 

NE! 
Hledáme font, který má naprosto stejnou energii jako obsah textu. To, že zaujme a pozvedne 

text, není tím, že by byl hezký, zajímavý, atraktivní, atd., ale tím, že s obsahem textu prostě ladí 

a právě tato harmonie a soulad v podvědomí čtenářů probouzí dojem „tomu věřím“. 

 

http://www.psychologiefontu.cz/
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JAK VYBÍRAT FONTY? 

 

Jaký mám vybrat font? Někdo to vůbec neřešíte, někteří z vás to řeší až moc. A protože výběr 

fontu je můj denní šálek kávy, tak já vám tu alchymii trošku popíšu. Při každém výběru fontu si 

musíte položit pár základních otázek:  

 

Otázka č. 1 

Pro jaký text font vybíráte? 

Ano, tak jako máte kousky v šatníku, které si nevezmete do divadla, tak se i každý font hodí na 

něco jiného. Z praktického i psychologického hlediska.  

Font prostě musí plnit svůj účel. Tečka. Není tam na ozdobu, i když to tak někdy vypadá. A ten 

účel může být různý. Záleží na kategorii textu.   

 Nadpis  

Účel: uvádí téma a přitahuje pozornost.  

Zaujme, nebo nezaujme a čtenář mizí. Jeho hlavní úlohou je tedy přitáhnout pozornost 

čtenáře a zároveň rezonovat s tématem.  

 Podnadpis 

Účel: rozvést a podpořit nadpis. 

Musí jednoznačně ladit s nadpisem. Doplňovat jeho sdělení a stát trošku v pozadí. 

Kombinace fontů vydá na samostatný článek, brzy se ho dočkáte.  

 Odstavec 

Účel: být lehce čitelný. 

Dlouhý text, který se skládá z více vět. Tady platí jednoduché pravidlo – musí se dobře 

číst.  

 Osobní text 

Účel: zapojit emoce. 

Nadpis má vyjadřovat emoce tématu, osobní text má hodně společného s vámi. S vámi 

osobně.  

 

http://www.psychologiefontu.cz/
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Otázka č. 2 

 Pro koho píšete? Při jaké příležitosti? 

Často opakuji, že s fontem je to jako s oblečením. Ale když ono to tak opravdu je.  Takže 

když mám vybrat font, potřebuji vědět, na co vy ho asi tak použijete, a hlavně pro koho – kdo 

bude čtenářem.  

Nevíte? No tak počkejte, určitě víte, pro koho píšete články. Kdo chodí na váš web, nebo pro 

koho je text určený? A je jedno o jaký text se jedná, ať je to leták, prezentace, nebo kniha.  

Když bych to měla přehnat – kudrlinkované písmo určitě nepoužijete pro IT příručku, že? A 

strohé, studené písmo se také nehodí do letáku pro nastávající maminky. To už je právě ta 

psychologie a řeč podvědomí. Divili byste se, co vše váš mozek stihne při čtení textu 

analyzovat.  

 

Otázka č. 3 

 Jací jste vy? 

Ale ano, je to tak. Každý má svůj nezaměnitelný rukopis, každý má svůj styl vyjadřování a každý 

z nás si vybírá písmo podle svého charakteru. Takže vám nebudu nutit nějaké, které se k vám 

vůbec nehodí, i kdyby se nastokrát hodilo k tématu.  

Jste společenská, stojíte nohama na zemi a máte rychlé a logické myšlení? 

 

 

 

 

 

http://www.psychologiefontu.cz/
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To byly jenom ty nejzákladnější otázky, které si můžete při výběru položit. Podrobněji je 

najdete rozepsané v článku Jak vybrat ten správný font.  

***** 

A pokud je vám jasné, že ve vizuální úpravě textů nestačí 

jenom vybrat správný font, ale jsou zde i jiní hráči jako 

barvy, zvýraznění, mezery, máte pravdu.  

O tom se dočtete v e-booku Ať to vašim textům sekne 

aneb Učebnice neverbální komunikace pro texty.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.psychologiefontu.cz/
http://psychologiefontu.cz/jaky-mam-vybrat-font/
http://psychologiefontu.cz/e-book/
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PSYCHOLOGIE FONTŮ V PRAXI 

 

 

Abych vám ukázala praktické příklady, vybrala jsem 5 fontů a popsala jejich charakter, kdy je 

vhodné je použít a jak budou působit na čtenáře. Jsou to velmi rozdílné fonty, nepočítejte 

s tím, že se vám budou líbit všechny. Naopak. Jsou vybrané tak, aby každý z nich oslovil jinou 

skupinu lidí. Font Mangnolia osloví zejména elegantní ženy s osobností, font Summer svou 

přátelskostí téměř každého a font Muller Narrow praktické duše a minimalisty. Mohou se vám 

líbit i dva z nich, třeba jste přátelský minimalista.  

Možná se vám Magnolia nelíbí, je na vás moc kudrlinkatá, to je v pořádku. Možná také 

nenosíte sukně každý den. Ale když půjdete na svatbu, nebo ples, tak si sukni vezmete, že? Tak 

až příště budete psát článek určený ženám, které jsou elegantní a přitom něžné, použijte na 

nadpis tento font. Uvidíte, že je osloví daleko více, než Calibri. 

  

http://www.psychologiefontu.cz/
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NEFORMÁLNÍ FONT VHODNÝ PRO 

POPISKY, NEBO NADPISY. 
Font opravdu připomíná svým způsobem léto. Je přátelský, pohodový, neformální. Vezmou ho na 

milost i lidé, kteří se vyhýbají ručně psaným fontům. Je otevřený, ale nemusíte se bát, že odhalíte příliš 

ze svých emocí. Je neformální, ale není ani infantilní, ani rozverný, ani moc romantický. Hodí se výborně 

jako písmo, které doplní fotky – právě pro tu neformálnost a univerzálnost.  

Lidé, kteří ho mají v oblibě, jsou otevření, společenští, ale hlídají si své vnitřní emoce a soukromí. To 

nepatří mezi věci, které by chtěli s každým sdílet, i když jinak jsou velmi komunikativní.   

Mé doporučení: používejte ho v situacích, kdy chcete oslovit široké publikum, neomezovat se pohlavím 

ani zájmy, ale počítejte s tím, že to není osobitý font – je to holt takový letní kamarád, nic víc za ním 

nehledejte. 

 

Charakteristika    

Ručně psaný font, úzký s menšími mezerami. 

Tenké tahy a vyšší střední výška písmen.   

Kde ho použijete:  
Pro nadpisy, poznámky, popisky k fotkám na FB. Ve 

free verzi je pouze v řezu LIGHT, tedy super tenký. 

Aby byl čitelný, doporučuji od velikosti 33pt. 

 

 

Autor: Gatis Vilaks a Evita Vilaka 

Licence: Font SUMMER LIGHT je free 

pro soukromé i komerční využití. Další 

řezy fontu jsou placené. 

STÁHNETE TADY.  

 

SUMMER FONT 

 
 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://www.fontfabric.com/summer-font/
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RUČNĚ PSANÝ FONT S ŽENSKOU DUŠÍ 

Jasně ženské, půvabné písmo. Font respektuje jasná pravidla, není romanticky rozevlátý, je v něm 

elegance 

a něžnost. Působí důvěryhodně, je dobře čitelný a nic neskrývá. Žensky ladný a přitom jasný font. 

Použije ho žena, která se nebojí dát najevo emoce, naopak, chce je předat i čtenářům. Ale ví přesně, co 

dělá a proč to dělá. Neschovává své myšlenky za kudrlinky. Přesto je v něm na první pohled ženská 

energie.   

Na rozdíl od mnoha podobných fontů není přeplácaný, není příliš zdobný, ale vyjadřuje jemnost, krásu 

a harmonii. Chcete se dotknout většiny ženských duší? Toto je písmo pro vás.  

 

 

  
Nádherně plynulé tahy, propojená písmena a 

žensky zaoblené tvary. Ručně psaný font 

s výraznou kresbou písma.  

 

   

Font je tučnější, nehodí se tedy na obecné dlouhé 

texty v odstavcích. Dobře čitelný je již od 14pt, můžete 

ho použít na nadpisy různých úrovní, citáty, hesla.  

. 

 

 

Autor: Tanya 

Cherkiz 

Licence:  

Font MAGNOLIA Je free pro soukromé i komerční využití. STÁHNETE TADY.  

 
 

http://www.psychologiefontu.cz/
https://www.behance.net/gallery/41177187/Magnolia-Script-FREE-FONT
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NETRADIČNÍ PATKOVÝ FONT PRO NADPISY 

Marta je patkové písmo, které je neobyčejně proměnlivé. V klasické podobě – varianta Regular – působí 

tradičně, důvěryhodně a neutrálně. Pokud použijete variantu Italic, situace se zcela změní. Oblé patky 

změní charakter fontu na jemný, ženský, ale přitom stále zachovává tradici, důvěryhodnost a 

racionálno.  

Font je vhodný pro lidi, kteří rádi používají patkové písmo, které jim dodává jistotu, řád a odkazuje se na 

jim důležité tradice, ale mají potřebu mu dodat na osobitosti. Jemné křivky přináší emoce a font působí 

najednou příjemně, přátelsky a uklidňujícím dojmem. Ale stále je velmi důvěryhodný. 

 

  
Patkové písmo harmonických poměrů. U řezu 

Regular a Bold jsou klasické ostré patky, u 

řezu Italic patky oblé.   

 

 

Font je hůře čitelný v menší velikosti než cca 20pt. 

Nehodí se proto pro běžný text, spíše pro nadpisy 

různých úrovní, nebo pro části, které chceme 

zvýraznit.  

 

 

Autor: Michael 

Chereda 

Licence:  

Je free pro 

soukromé i 

komerční využití. 

STÁHNETE TADY.  

 

  

Italic 

 

Regular 

 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://www.fontfabric.com/marta-free-font/
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BEZPATKOVÝ ÚSPORNÝ FONT 

Muller Narrow je font, který sází na čitelnost a jasné tahy. Žádné matoucí detaily, křivky, vlnky, patky. Je 

to písmo úsporné, úderné a vyzařující mužskou energii. Nic pro snílky a romantiky. Vyberou si ho lidé 

praktičtí, kteří neradi ztrácejí svůj čas a mají úsporné, ale trefné vyjadřování.   

Velmi vhodný pro příznivce minimalismu. Najdou v něm tu správnou nadsázku, lehkost a nadhled. 

Jejich rozhodnutí jsou velmi praktická a před mluvením dávají přednost akci. Ale pozor, kreativita jim nic 

moc neříká a emoce si pečlivě střeží. 

 

  
Bezpatkové písmo s menšími mezerami mezi 

písmeny (zhuštěné). Větší střední výška 

písmen zajistí dobrou čitelnost.    

 

 

Font je navržený tak, aby byl dobře čitelný i v malých 

velikostech. Doporučuji od vel. 12pt. Velmi dobře 

vypadá i ve větších velikostech v nadpisech, kde 

vynikne čistota a chladná dokonalost tahů. 

 

 

 

Licence:   

Ve free verzi 

jsou dostupné 

tyto 4 varianty, 

ale pouze pro 

soukromé 

využití.  

STÁHNETE 

TADY.  

http://www.psychologiefontu.cz/
http://www.fontfabric.com/muller-narrow/


13 
 
 

 

Andrea Grigerová, www.psychologiefontu.cz  © Andrea Grigerová 2016 
 

 

PŘÍJEMNÝ FONT VHODNÝ PRO NADPISY  

Nadpisové písmo, které jen zvýrazní, ale nekřičí, neupozorňuje a tvary má jasné, přímé, ale zjemněné 

od ostrých tahů. Bude se líbit lidem, kteří jsou vnímaví vůči emocím druhých. Typické pro introverty, 

kteří dokáží na pocity a emoce druhých reagovat, aniž by si toho okolí všimlo. Raději ohladí ostré hrany 

předem.  Jsou mu cizí „agresivnější typy“ fontů, které se vyznačují tučností, ostrostí, silnými kontrasty.  

Vhodně pro lidi, kteří nemají rádi tučná písma, pro jejich výraznost a skrytý nátlak. Geometrické tvary 

udělají dobře těm, kteří jsou citliví na dodržování hranic a pravidel a vyhýbají se nevyváženosti a 

nepravidelnosti.  

  
Bezpatkový font, velmi zaoblené geometrické 

tvary s větší střední výškou písmen.   

 

:   
Rozhodně v nadpisech, v běžném textu není 

dobře čitelný. Velikost písma od 20pt výše. 

 

 

 

 

 

Autor: Radomir Tinkov a 

Plamen Motev 

Licence: fonty jsou free pro 

soukromé i komerční využití. 

STÁHNETE TADY. 

 

Jaké varianty obsahuje: 

 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://www.fontfabric.com/phenomena-font/
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Další fonty můžete hledat třeba tady:  

https://www.fontsquirrel.com/ 

https://fonts.google.com/ 

http://www.1001fonts.com/ 

http://www.dafont.com/ 

 

Praktická poznámka: 

1. Ne všechny fonty se dají použít na běžný text, některé jsou vhodnější pro nadpisy, 

některé pro popisky. I tuto informaci najdete v e-booku ke každému z nich.  

2. Fonty, stejně jako obrázky, jsou chráněné autorskými právy. Respektujte je a stahujte 

pouze fonty, které jsou zdarma k soukromému (nebo komerčnímu) využití. Vyhnete se 

tak špatnému svědomí a případným pokutám.  

3. Všechny uvedené fonty jsou dnes ke stažení zdarma na uvedených stránkách. Nevím, 

jestli za měsíc či rok budou stále dostupné a nezmění se podmínky jejich používání. 

Proto si prosím vždy zkontrolujte licenční podmínky. Jejich respektování je pouze na 

vaší zodpovědnosti a nemohu za ně nést odpovědnost. Najdete se přímo ve staženém 

zip souboru. 

4. Když kliknete na odkaz, dostanete se na stránku, kde hledejte tlačítko Download. Stáhne 

se vám tak zip soubor, který obsahuje uvedený font (i ve více variantách) a licenční 

ujednání. Fonty si nainstalujete podle návodu ZDE.  

 

  

http://www.psychologiefontu.cz/
https://www.fontsquirrel.com/
https://fonts.google.com/
http://www.1001fonts.com/
http://www.dafont.com/
http://jaknaprezentace.cz/jak-nainstalovat-novy-font/
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A CO DÁL? 

 

Naučte se vědomě používat fonty.  

 Zachováte si i v anonymním online světě svůj charakter. 

 Nebudete mít jen studené profi texty, ale vložíte do nich i emoce. 

 Navážete kontakt s těmi správnými lidmi, které chcete oslovit. 

 Znásobíte účinek vašeho textu. 

Jak se to naučíte? 

 Můžete sledovat mé stránky Psychologie fontů, nebo se TADY zaregistrovat, abyste 

vždy dostali do schránky novinky.  

 Přidejte se k nám na facebookové stránce Psychologie fontů, budete mít zatepla nové 

Fontohrátky, odkazy na zajímavé fonty a další zajímavosti a psychologické hrátky. 

Jenom varuju, je to návykové!    

 Můžete se přihlásit do ONLINE KURZU FontoMág, kde se krok za krokem naučíte jak do 

textu dostat svou esenci a oslovit ty správné lidi. Žádný podobný kurzu u nás nenajdete.  

 

Děkuji vám, že jste dočetli až sem.  

Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám líbil: Andrea@grigerova.cz 

 

 

ANDREA GRIGEROVÁ, autorka e-booku 

Učím lidi fonty používat tak, aby dokázali být autentičtí nejen 

obsahem, ale i vizuální stránkou svých textů a webů. Aby 

dokázali pouhým výběrem písma zabrnkat na tu pravou 

strunu. Prostě aby se našli a aby si je našli ti správní lidé. 

 

http://www.psychologiefontu.cz/
http://psychologiefontu.cz/
http://psychologiefontu.cz/novinky-pf/
https://www.facebook.com/PsychologieFontu/?ref=bookmarks
https://fontomag.cz/

