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O čem to bude?

➲ webdesign
➲ barvy
➲ muži vs ženy



Web design

➲ individuální, závislé na osobní zkušenosti, pohlaví, kul-
turních zvyklostech atd.

➲ vnímání barvy vzniká v lidském mozku
➲ oko slouží jako čočka, která rozkládá vlnovou délku světla

➲ schopnost vidět a vnímat barvy je složitým jevem, v němž 
se setkává fyzika s biologií



Lidské oko

➲ Sítnice 
● jemná několikavrstevná 

blána
● vlastní smyslové buňky 

sítnice tyčinky a čípky.
● Tyčinky 

● rozlišují pouze odstíny šedi
● citlivější na světlo, čímž 

umožňují vidění za šera
● Čípky 

● umožňující barevné vidění 
(modrá, zelená a červená)



Barvy

➲ ovlivňují chování, pocity i nálady
➲ mají emociální vliv na člověka

● tóny blížící se červenému konci spektra =>zvyšují citové 
napětí

● barvy blížící se fialovému konci spektra =>spíše uklidňují
➲ člověk upřednostňuje barvy v závislosti na pohlaví, 

kulturním prostředí, národnosti, náboženství, věku, po-
litické nebo sociální příslušnosti



Barvy

➲ teplé barvy
● slunce, teplo, žár, oheň, léto
● červená, žlutá, oranžová, žlutozelená
● vystupují z plochy, opticky zvětšují prostor, rozjasňují naši 

náladu
➲ studené barvy

● chlad, vodní hladina, zima, led
● modrá, zelená, fialová
● ustupují do pozadí, barva dálek, neznáma



Barvy v kontextu designu stránek

➲ estetický účinek, ale i další funkce:
●  navození určité nálady
● posílení identity stránek či firmy
●  podpora použitelnosti zvýrazněním struktury 

stránky (stránek) a navigačních prvků
● upozornění na důležité informace

➲ komplexní pojetí barevnosti stránek je náročný, 
tvůrčí úkol



Barevné pojetí stránek

➲ barevné schéma s ohledem na téma stránek, 
barvy by měly být nějak s tématem spojeny

➲ barvy k přilákání pozornosti na nejdůležitější 
místo, text v jasné barvě dobře kontrastující s 
pozadím si každý přečte jako první

➲ zdůraznění barvami struktury stránek, časté je 
odlišné barevné ladění záhlaví, navigačního 
pruhu a vlastního obsahu stránky



Barevné pojetí stránek

➲ s čím menším počtem barev vystačíte, tím 
lépe, víc než přibližně 6 barev vyvolává ne-
přehlednost

➲ odlišení barvou, jednou barvou zrychlí vy-
hledávání nejvíce, čím víc se použije barev, 
tím víc se rychlost hledání snižuje

➲ asociace barev, závislé na kultuře (bílá v 
Evropě radost, svatební barva; na dálném 
východě smutek, vážnost)



Barevné pojetí stránek

➲ vnímají údaje ve stejné barvě společně. , 
zdůraznění barvami funkčních vztahů, např. 
navigační odkazy by měly být vždy stejnou 
barvou

➲ lidé mají různý vkus a rádi si vybírají, je 
dobré nabídnout více barevných schémat 
(viz např. IS MU, Atlas).



Červená



Červená

➲ šmrncovní barva, dokáže zaujmout
●  chuť k životu, oheň, teplo a krev, vítězství, intenzita, 

aktivita, soutěživost, troufalost, agresivita, vášeň a 
vzrušení

● lidé přirození, optimističtí, extrovertní, avšak ne-
dokáží být objektivní ani trpěliví.

➲ negativa: agresivita
● symbolika: krvavé násilí, utrpení, smrt a peklo.



Růžová



Růžová

➲ světlá červená = kombinací vášně červené a 
čistoty bílé

● romantika, jemnost, sladkost, rafinovanost a 
něžnost

● lidé otevření a přátelští, ačkoli často své touhy a po-
city skrývají v sobě, nenávidí násilí a zlo.

● růžová je velmi oblíbená i u mnoha citlivých mužů
➲ nevýhodou růžové - nedokáže evokovat příliš 

silné emoce



Žlutá a oranžová



Žlutá

➲ zářivá a teplá barva
●  slunce a sluneční záře, optimismus, dobrá nálada a 

další příjemné pocity
● lidé originální, kreativní, idealističtí, mají velkou 

představivost a často jsou spirituální povahy
● Žádoucí na webech, nákup v e-shopu apod. dobrá 

nálada => nakupování.
➲ negativa - zejména odborné stránky => pocity 

neprofesionálnosti a nemístné pohody. 



Oranžová

➲ Oranžová  - kombinací žluté a červené
● zdůrazňuje dynamiku, teplo a silně symbolizuje 

podzim (díky zbarvení listů). 
● lidé mají rádi napětí, zábavu, dobrodružství a 

mají neměnné názory, za nimiž si stojí a nebojí 
se je vyjadřovat a obhajovat



Hnědá



Hnědá

➲ barva země. 
● stabilita, jistota a neměnnost
● lidé bývají konzervativní, spolehliví, zodpovědní a 

velmi klidní
● nemají rádi vzrušení a místo něj raději tráví čas v 

rodiném kruhu.
● neutrální barva, nikoho nebude iritovat.

➲ nemáte šanci zaujmout.



Zelená



Zelená

➲ barva přírody. 
● rovnováha mezi teplou a studenou barvou
● doplněk k další barvě
● symbolika: peníze, zábava, schopnost vytrvat
● lidé, kteří ji preferují - vyrovnaní, štědří, rádi utrácejí 

a rádi se baví
● asociována s plazy, ještěrkami nebo vodníky a mi-

mozemšťany - může působit velmi negativně a od-
pudivě

● účinek se proto snižuje použitím další barvy



Modrá



Modrá

➲ barva klidu, míru, nebe a vody
● obecně nejoblíbenější barva, a to i navzdory tomu, 

že je velmi chladná a odměřená
● stabilita a jistot,  harmonie, čistota a trpělivost
● lidé, kteří ji mají rádi, bývají uzavření s malým 

okruhem přátel a více přemýšlí, než mluví
● na ženy působí zcela odlišně než na muže

● větší respekt, mají pocit určité nadřazenosti této barvy a 
spojují ji tak často s vůdčí rolí a tvrdým obchodem



Šedá



Šedá

➲ neutrální barva
● Lidé bývají velmi neutrální stejně jako je barva sama 

a o život se příliš nestarají
● uzavření, rozruch kolem považují za nežádoucí, ne-

zajímají se o ostatní a své názory si obvykle ne-
chávají jen pro sebe, 

● šedou barvu nemají rádi všichni ti, kteří mají jasný 
postoj k životu

● spojována s tajemnem: duchy, strašidly; anebo s 
šedí běžného života nebo též nemocí a chudobou. 

➲ zoufalá volba pro internetový obchod



Bílá a černá

➲ černá -  převládají negativní vlastnosti 
● symbolizuje tmu, smutek, neštěstí, smrt, chlad a 

bezmoc.
● na druhou stranu je černá barva velmi elegantní a 

působí profesionálně a na rozdíl od bílé upoutá
➲ bílá - barva panenské čistoty a nevinnosti

● znamená tedy opačné hodnoty: vznik, znovuzro-
zení, dobro, světlo, lidé mají představu, že bílá léčí 
a pomáhá

●  zcela neurčitá barva, která v kombinaci s jinými pů-
sobí buď zcela neutrálně nebo trochu pozitivně.





Barvy a pohlaví



Barvy

➲ odstín
➲ sytost

● s klesající sytostí se barvy mění ve škálu šedí
➲ světlost

● rozpětí od černé (min) k bílé (max)
● kontrast barev 

● tím kontrastnější, čím víc se liší ve své světlosti



Barevné schéma

➲ Aby se stránka návštěvníkům líbila, musí na ní 
být všechny barvy navzájem vhodně sladěny. 

➲ Použijete-li málo barev, nebo mezi nimi budou 
malé rozdíly, bude stránka působit nudně a ne-
zajímavě. 

➲ Naopak, pokud použijete příliš mnoho od-
lišných barev, bude výsledkem chaos, který 
může být návštěvníkům nepříjemný a ztíží 
vnímání obsahu. Ideálním kompromisem mezi 
těmito dvěmi krajnostmi je harmonie barev.



Monochromatické schéma

➲ kromě černé a bílé skládá z jednoho dalšího 
odstínu

➲ nemusí se nutně jednat o jedinou barvu, neboť 
lze použít několik variant téhož odstínu s růz-
nou sytostí, či světlostí

➲





Analogické barvy

➲ jsou ty, které spolu bezprostředně sousedí
➲ na barevném kruhu si vyberte jednu barvu a 

doplňte ji jejími sousedy bezprostředně 
vpravo a vlevo 

➲ obvykle se jedna z barev použije jako domi-
nantní.





Komplementární barvy

➲ jsou 2 barvy stojící v kruhu přímo naproti 
sobě

➲ při správném použití mohou vytvořit jak 
rovnováhu, tak zajímavý kontrast





Nejčastější chyby

➲ Nedostatek kontrastu mezi písmem a pozadím 
- měl být alespoň 90% rozdíl světlosti. 

➲ Příliš mnoho barev činí stránku nepřehlednou. 
Uživatel pak obtížně hledá důležité informace a 
čtení ho mnohem víc unavuje.

➲ Příliš veliké plochy sytých barev. Velké plochy 
sytých barev působí často příliš agresivně a 
unavují oči.
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