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Barevné roztoky – co způsobí, že vnímáme některé roztoky jako 

barevné? 

Shrnutí 

Lidské oko vnímá barvy pomocí buněk na sítnici zvaných čípky. Čím je ale způsobeno, že 

modrý roztok vnímáme jako modrý, zelený jako zelený, červený jako červený, hnědý jako 

hnědý? Barvy roztoku jsou důsledkem toho, že část viditelného spektra byla v roztoku 

pohlcena. V úloze je ukázáno, že pokud roztok pohlcuje modrou až žlutozelenou část 

viditelného spektra, jeví se nám jako červený, pokud pohlcuje červenou část viditelného 

spektra, jeví se nám jako modrý. Zelený roztok pak pohlcuje světlo jak ve fialové a 

modrofialové tak v červené oblasti. Roztoky žluté barvy pohlcují krátkovlnnou fialovou část 

spektra, u roztoků hnědých vzrůstá monotónně pohlcování světla v prakticky celém rozsahu 

viditelné oblasti spektra, s nejmenší mírou intenzity pohlcování u červené a největší u modré 

a fialové. 

Míru pohlcování světla v roztocích udává veličina absorbance, která vzrůstá lineárně jednak 

s tím, čím je daný roztok koncentrovanější (intenzivněji zbarvený) je, a jednak s tím, čím delší 

dráhu musí světelný paprsek roztokem urazit. Měřením absorbance (na přístroji zvaném 

spektrofotometr) lze tak zjišťovat, jakou část spektra daný roztok pohlcuje, a po kalibraci na 

sadu roztoků dané látky o známé koncentraci lze též stanovovat koncentrace roztoků této 

látky (pozor, veličina absorbance nemá jednotky, protože je definovaná jako logaritmus 

veličiny zvané transmitance, neboli propustnost, tudíž je to pouze číslo). 

Úlohu je možno provést jako vynesení hodnot z přílohy (soubor programu MS Excel) do grafu 

a zhodnocení výsledků. Pro pohodlí lektora jsou grafy v příloze MS Excel vytvořeny, lektor 

tedy snadno vyhodnotí, zda studenti vynesli data dobře a zda mají v grafu všechny náležitosti 

(název grafu, správný popis os a jednotky, přehledné členění na osách). 

Cílová skupina 

střední škola (vyšší ročníky) 

Časová náročnost 

Dvě vyučovací hodiny (při práci ve skupinách, kdy každá skupina vytvoří jeden graf a společně se 

provede zhodnocení) 

Prostorové požadavky 

Pro vypracování úlohy stačí běžná třída, pokud se grafy budou malovat na milimentrový papír. Pro 

vypracování grafů v MS Excel je zapotřebí počítačová učebna. 
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Klíčové otázky 

 Z jakých barev je tvořena viditelná část elektromagnetického spektra? 

 Které z těchto barev obsahuje bílé denní světlo? 

  K čemu dojde, jestliže v roztoku jsou částice (molekuly s tzv. chromoforem), které 

absorbují některou z oblastí viditelné části spektra? 

 Na čem závisí intenzita zbarvení roztoku? 

 Které roztoky vnímá lidské oko jako červené, které jako zelené, modré, žluté, hnědé? 

 Jaké náležitosti musí mít grafické znázornění naměřených dat? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Student získá informaci o tom, co určuje barevnost roztoků. 

 Student si osvojí praktickou dovednost uspořádat naměřená data do grafického 

výstupu a naučí se správně graf upravit, aby měl všechny náležitosti nutné pro 

srozumitelnost. 

 Student si osvojí schopnost vyhodnotit graficky zpracované výstupy experimentu. 

Návaznost na RVP 

Biologie člověka – zrak, vnímání barev. 

Materiál 

Naměřené hodnoty absorbance v závislosti na vlnové délce (poskytnuty v příloze) 

Barevné roztoky přináležející k jednotlivým naměřeným závislostem (poskytnuty v přiložené 

fotografii všech proměřených roztoků). 

Milimetrový papír nebo počítače s nainstalovaným MS Excel. 

Podrobné pokyny 

Úloha je zaměřena zejména na grafické zpracování naměřených údajů. Těžiště tedy leží 

v konstrukci grafů. Tady je třeba postupovat obecně takto: 

1. Shromáždit data (data jsou v přiloženém souboru MS Excel pro červený, modrý, 

zelený, žlutý a hnědý roztok). 

2. Rozhodnout se, která z proměnných (vlnová délka  - absorbance) je nezávisle 

proměnná a která je závisle proměnná. V našem případě vlnová délka je nezávisle 

proměnná, tj. bude vynášena na osu x (horizontální osa), absorbance je závisle 
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proměnná, tj. bude vynášena na osu y (vertikální osu). Osy popíšeme (tj. napíšeme 

pod osu, kterou veličinu na ní vynášíme a jakou má jednotku). 

3. Určení rozsahu dat. V našem případě byly všechny barevné roztoky proměřeny 

v rozsahu od 370 do 900 nm, pro porovnání pohlcování světla u různě barevných 

roztoků doporučuji vynášet data v celém změřeném rozsahu, aby student viděl, kde 

k pohlcování dochází a kde nikoli.   

Při vynášení na milimetrový papír musíme rozhodnout, kolika jednotkám jednotlivých 

veličin bude odpovídat 1 cm na milimetrovém papíře.  U vlnové délky je vhodné zvolit 

měřítko tak, že 1 cm bude odpovídat 25 nanometrům, tj. 4 cm budou odpovídat 100 

nanometrům. U absorbance doporučuji 5 cm na jednotku absorbance. 

4. Na jednotlivých osách si vytvoříme značky pro zvolenou hodnotu měřítka (na ose x 

bude v průsečíku s osou y hodnota 350, další čárku si uděláme o 2 cm dále a 

poznamenáme si k ní – přesně pod ní – hodnotu 400, o další 2 cm dále si uděláme 

čárku a pod ní poznamenáme hodnotu 450, atd. až do hodnoty 900. Na ose y bude 

v průsečíku s osou x hodnota 0, po jednom centimetru bude čárka a přesně vedle ní 

hodnota 0,2, po dvou centimetrech čárka a přesně vedle ní hodnota 0,4, atd. až do 

hodnoty 3. 

Pokud grafy tvoříme na počítači v MS Excel, doporučuji dodržet měřítka na osách jako 

u grafů v příloze. 

5. Vyneseme jednotlivé body grafu – body děláme dostatečně veliké, aby byly vidět. 

Pokud studenti namítají, že to není přesné, vysvětlíme jim, že vynášet nekonečně 

malé body nelze, tudíž vynášeným bodem se rozumí bod ve středu našeho symbolu. 

Pokud bychom vynášeli všechna absorpční spektra do jednoho grafu, dbáme na to, 

aby jednotlivé křivky byly tvořeny různými symboly (čtverečky, kolečka, křížky,…), 

v tomto případě vždy prázdnými (tj. bez výplně), aby se body při překryvu křivek 

nepřekrývaly. 

6. Po vynesení bodů spojíme jednotlivé body daného absorpčního spektra. 

7. Pojmenujeme graf. 

Možné modifikace úlohy: 

V případě, že by škola byla vybavena spektrofotometrem, je možné některý z roztoků proměřit a u 

ostatních použít zadaná data. Proměřování na jednodušších spekrofotometrech, kde je nutno 

kalibrovat při každé změně vlnové délky na destilovanou vodu, je zdlouhavé, takže nedoporučuji 

snažit se proměřit více než jedno spektrum a to s většími intervaly vlnových délek v oblastech, kde 

daný roztok neabsorbuje. 
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Pracovní list 

Pracovní list by měl obsahovat tabulku barev viditelné části spektra (viz příloha – list barvy 

viditelného světla) a vyhodnocení absorpce (pohlcování) částí viditelného spektra u různě zbarvených 

roztoků. K pracovnímu listu by měl být připojen graf, který student vytvořil. 
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