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vnímání barev





Barva ve vizualizaci

• Záměrné využití k nesení významu
• Kódování hodnot/kategorií
• Nezáměrné asociace

• Propojení grafiky s identitou značky









Barevné modely

• HSV – HSL

• Tři základní dimenze
• Hue = odstín
• Saturation / chroma
• Lightness = jas / Luminance





HCL Colour Space

https://medialab.github.io/iwanthue/

https://medialab.github.io/iwanthue/


Interakce barev

• oko není kamera
• role kontextu a zkušenosti
• jednotnost barvy objektu bez ohledu na dobu
• barevná konstanta

• užitečné pro reálný svět
• problematické pro informační grafiku



simultánní kontrast

Michel Eugène Chevreul - The Principles of Harmony and Contrast of Colours (1839)



simultánní kontrast



simultánní kontrast



simultánní kontrast



Josef Albers



metamerismus



metamerismus







Anomálie barevného vidění

• běžné vidění je trichromatické
• tři druhy čípků = tři barvy

• těžko odhadnout, kolik lidí má vadu barvocitu
• muži (genetická vada v chromozomu X): 8-9 %
• ženy: 0.5 % (tetrachromatické vidění – 100x širší sp.)



Anomálie barevného vidění

• Protanopie - červená
• Deuteranopie - zelená
• Tritanopie – modrá
• Achromatopsie

• pseudoizochromatické tabulky
• Ishiharovy testy
• https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format1=numbers#test

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format1=numbers#test




http://testbarvoslepost.jdem.cz

http://testbarvoslepost.jdem.cz/


https://colororacle.org/

https://colororacle.org/






Co s tím vším?

“In visual perception a color is almost never seen as it 
really is— as it physically is. This fact makes color the 
most relative medium in art. In order to use color 
effectively it is necessary to recognize that color deceives 
continually. To this end, the beginning is not a study of 
color systems. First, it should be learned that one and the 
same color evokes innumerable readings.” – Josef Albers



Volba palety a stupnice

• palety dané přirozeně (mapa)
• sémantická rezonance
• kulturní rozměr barvy





Smutek a smrt



http://barvyakultury.jdem.cz

http://barvyakultury.jdem.cz/


sémantická rezonance

DOI: 10.1111/cgf.12127

http://dx.doi.org/10.1111/cgf.12127


sémantická rezonance

DOI: 10.1111/cgf.12127

http://dx.doi.org/10.1111/cgf.12127


Barevné stupnice

• Kvalitativní (nominální měřítko) – paleta?
• Kvantitativní



Kvalitativní paleta

• cíl: absolutní rozlišitelnost
• nejvzdálenější v HCL prostoru
• limit: 12
• monochromatická paleta někdy lepší řešení…
• vzhůru do Excelu



Kvantitativní stupnice

• plynulá vs intervalová
• simultánní kontrast = intervalová



Kvantitativní stupnice

• pravidlo: větší číslo – intenzivnější barva
• divergentní a konvergentní
• dvoukoncové a jednokoncové



divergentní 
stupnice v HCL



Zdroj: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/7135/1/Bakalarka.pdf



https://gka.github.io/palettes
http://hclwizard.org/

https://medialab.github.io/iwanthue/

https://gka.github.io/palettes
http://hclwizard.org/
https://medialab.github.io/iwanthue/


http://vyberbarev.jdem.cz

http://vyberbarev.jdem.cz/


Takže…

• barva je silně subjektivní
• její vnímání ovlivňuje i předchozí a kulturní zkušenost
• design pro globální publikum je tak náročný
• design pro lokální publikum úplně stejně
• barvy v Excelu jsou nesmysl
• myslíme na základní pravidla a problémy
• k ruce máme arzenál nástrojů


