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Co je design?
Design je všude. Od dopravních značek přes loga sportovních týmů, od 
vzhledu tvých oblíbených her a aplikací po obálky komiksů i jiných knih. 
Tím, že je všude, je často těžké jej jednoduše definovat už jen proto, že se 
stal součástí našich běžných životů.

Design je nástrojem, který nám pomáhá věci pochopit. Také nám usnadňu-
je porozumět, jak věci používat.

Lidem, kteří s designem pracují, se říká designéři – někdy jim tu budeme 
říkat také návrháři či grafici. Je jich celá řada. Od těch, kteří navrhují budovy 
(a řeší, jak budou velké místnosti), přes grafiky zabývající se vzhledem knih, 
po návrháře her (ti vymýšlejí, jak udělat Minecraft zábavnější a Angry Birds 
obtížnější). Existují designéři nábytku, kteří zjišťují, jak velkou židli vyrobit 
pro děti a jak velkou pro dospělé.

Co vše bylo potřeba navrhnout/nadesignovat?

Na následující stránce najdeš 8 obrázků. Roztřiď je na věci, které někdo navrhl/
nadesignoval, a na ty, které nikdo nenavrhl. Správné řešení najdeš na konci tuto-
riálu.

Nikdo nenavrhl Navrhl člověk
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Toaleta
Pampeliška

Strom

Kniha Pes

Kámen

Sklenice

Dům
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Grafický design
Grafičtí designéři (a designérky) používají barvy, obrázky (nebo tvary) a písmena, 
aby pomohli lidem porozumět věcem. Neznamená to, že tráví celý život vybarvo-
váním omalovánek. Naopak. Přemýšlí, jak ostatním pomocí písma, barev a tvarů 
(či obrázků) usnadnit život. Takže si nevybarvují, tvoří.

Grafický design je ale také tak trochu věda. Designéři a designérky totiž většinou 
do své tvorby ukrývají („zakódují“) nějakou zprávu. Ať již jde o dvojsmysl či o oso-
bité výtvarné zpracování. Navíc je velmi důležité, aby lidé, pro které autoři tvoří, 
pochopili způsob zpracování (a aby se jim líbil). Třeba logo nebo plakát.

Jak poznáš kohoutk na teplou a studenou vodu?

Napiš, co ti připomíná modrá barva.

Podívej se na následující obrázky a řekni, ze kterého kohoutku teče teplá voda a 
ze kterého naopak studená.

Přemýšlej, jak je možné podat jednoznačnou odpověď?

Napiš, co ti připomíná červená barva.
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...Červená barva se řadí mezi takzvaně teplé barvy. Proto si ji často spojujeme 
s teplými věcmi – i teplou vodou. Modrá je naopak studená, a proto ji přiřazu-
jeme ledu, studené vodě a podobně.
Některé kohoutky nejsou barevně rozlišeny, ale je na nich napsáno třeba hot a 
cold, nebo chaud, froid. Pokud neumíš anglicky nebo francouzsky, mohou být 
takové kohoutky nepřehledné. 

Složitější je to ještě častěji na veřejných místech s označováním toalet...

Zkus si zahrát hru se sourozenci, rodiči, přáteli nebo ve třídě. Vezměte si každý 
meší papír a (aniž byste opisovali) napište každý za sebe, jakou barvu si vyba-
víte, když se řekne...
   Noc
   Ovoce
   Superhrdina
   Štěstí

A teď se podívejte, jestli máte všichni stejnou barvu. Neshodli jste se vždy? 
To je v pořádku. V otázkách designu totiž bývá více než jedna správná odpo-
věď. Je proto v pořádku, pokud se někomu vybaví u ovoce červená – třeba má 
opravdu rád jahody nebo si vybaví letní sbírání třešní v sadu. Někomu jinému 
ale evkokuje ovoce žlutou či oranžovou barvu a myslí především na citrusy, 
mango nebo meruňky. V podstatě jakákoli barva je coby odpověď  v pořádku. 

Jak jsme zmiňovali výše – a otestovali na příkladech – barvy jsou v designu 
důležité. Kromě toho, že některé nám ulehčují život díky tomu, že máme ur-
čité barvy spojené s učitými věcmi (modrá = studená voda), umí na nás různě 
působit. 

Ada Lovelace (od Caroline Bonne Müller)



6

Je potřeba si ještě vybrat. Míříš k počítačové grafice nebo ke grafice, do které patří 
sítotisk, linoryt či suchá jehla? Předpokládejme, že si vybereš počítačovou grafiku. 
I tady je potřeba si vybrat.

Počítačové grafiky existují dva druhy. Rastrová (bitmapová) a vektorová. 

Vektorová grafika je druh počítačové grafiky. Vektorový obrázek se skládá z bodů, 
přímek, křivek a mnohoúhelníků. Tedy – když si objekt (řekněme třeba obrázek) 
přiblížíš, co jen to půjde, neuvidíš, že by jedna linka byla stvořena z malých kosti-
ček (pixelů), ale tato linka bude stále hladká.

Podívej se na tyto dva obrázky. Který z nich je tvořený ve vektorech)?

na detailu jsou vidět pixely 
(kostičky) – RASTR

detail linky je čistý – hladký
VEKTOR

Chci se věnovat grafice. Co mám dělat?
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Pomocí vektorové grafiky se velmi dobře vytváří loga. Logo totiž stačí jednou 
vytvořit a pak je možné jej zvětšovat a zmenšovat, aniž by došlo k jeho defor-
maci. Deformace znamená, že se obrázek nějak poškodí (a většinou nenávrat-
ně). K takové deformaci dochází, když zmenšíš a zase zvětšíš třeba fotografii 
(ta patří do rastrové grafiky a věnovat se jí budeme o chvilku později – jednotli-
vé fotky se skládají z malých bodů, tedy pixelů, které jsou zasazeny do mřížky). 

Proč je důležité mít možnost logo zvětšit a zmenšit?

S logem se pracuje v různých velikostech. Někdy jej potřebuješ umístit na pla-
kát o velikosti malého sešitu, jindy na obří billboard a jindy zase na klíčenku. 
Představa, že někdo překresluje (a vždy znova vytváří) nová a nová loga poka-
aždé, když je potřeba je použít, je docela děsivá. Přineslo by to spoustu práce.

logo Microsoft logo Czechitas

Co že je logo? 
Logo je obrázek, který charakterizuje nějakou značku. Ať již se jedná o značku 
snídaňových cereálií, dopravního podniku nebo IT firmy. Pomocí tohoto obráz-
ku lze jednoznačně značku (firmu) poznat.

Dále se pomocí vektorové grafiky dobře tvoří postavičky v počítačových hrách, 
plakáty a mnoho dalšího.

Jaký program potřebuju pro práci s vektorovou grafikou?

Existuje jich mnoho. Pro práci s vektorovou grafikou můžeš využít například 
program Inkscape. Je zcela bezplatný a mělo by být možné jej nainstalovat 
prakticky na jakýkoli počítač (s kterýmkoli operačním systémem).
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Kde se potkám s rastrovou grafikou?

Rastrová grafika je druh počítačové grafiky. Rastrový obrázek se skládá z pi-
xelů, tedy bodů (kostiček) umístěných v mřížce. Celý obrázek je poskládán 
z jednotlivých pixelů (tedy barevných bodů). Každý bod obrázku má určenou 
svou přesnou polohu (v mřížce) a barvu. Barva se často zapisuje pomocí 
čísla. 
Zápis barvy pomocí čísla ale teď přeskočíme, abychom se v celé počítačové 
grafice neztratili.

U digitálních fotografií či v televizi. Digitální fotografie dnes již umí pořídit 
skoro každý telefon. A jednotlivé fotky jsou složeny právě z pixelů (barev-
ných bodů). 

Rastrový obrázek v 
plné kvalitě

Přiblížený rastrový 
obrázek (jsou vidět 
pixely)

Pixely z přiblíže-
ného rastrového 
obrázku
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Obrázek v původní velikosti a kvalitě

Obrázek deformovaný (zmenšený a zvětšený)
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Jaký program potřebuji pro práci s rastrovou grafikou?

Je jich opět spousta. Od Malování až po speciální programy na úpravu fotek. 
Zkus se podívat na program Gimp. Je zcela zdarma a lze jej nainstalovat na 
počítač s jakýmkoli operačním systémem.

Jak se stát dobrým grafikem či dobrou grafičkou?

Na takovou otázku se hodně těžko odpovídá. Ale určitě budeš potřebovat trénink. 
Musíš se naučit s grafickými editory (tak se říká programům na práci s grafikou) na 
skvělé úrovni. Je vhodné vybrat si ze začátku jednu oblast a v ní se zlepšit. 

Nezapomeň, úprava fotografií je náročná, takže začít rovnou něčím takhle těžkým 
není dobré. Lepší je začít pomalu a učit se po malých krůčcích. 

Je potřeba také neustále studovat. Stejně jako se programátoři a programátorky 
celý život budou učit pracovat s novými nástroji a technologiemi a psát hezčí kód, 
designéři a designérky, grafici a grafičky musí průběžně sledovat práci statních 
tvůrců (tedy svých konkurentů). Musí studovat technologie a učit se pořád s no-
vými nástroji, případně s aktualizacemi stávajících nástrojů. Je potřeba, aby četli 
odborou literaturu a časopisy, chodili na výstavy i veletrhy.

Ať již si zvolíš jakékoli odvětví, držíme ti palce!

Nikdo nenavrhl

strom
pes
kámen
pampeliška

Navrhl člověk

kniha
dům
sklenice
toaleta

Správné odpovědi na první úkol:



Tento materiál vznikl v rámci projektu Akademie programování, na 
němž spolupracují organizace Czechitas s firmou Microsoft.

Našli jste v textu nesrovnalosti? Veškeré dotazy, náměty a komentáře 
prosím směřujte na paja@czechitas.cz

#NováGenerace


