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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
neodpovídá za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 9186-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky,
subkomisí SC 1, Veřejné informační značky.

První vydání ISO 9186-2, spolu s ISO 9186-1, ruší a nahrazuje ISO 9186:2001, která byla technicky
revidována.

ISO 9186 se skládá z následujících částí pod společným názvem Grafické značky – Zkušební metody:

Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti●

Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání●

Úvod

Grafická značka by měla mít, kromě srozumitelnosti, i dostatečnou kvalitu vnímání, aby umožnila
uživatelům v praktické situaci správně identifikovat její prvky. Má-li být pochopen základní význam
značky, je nezbytné, aby byly rozpoznatelné její prvky. Příkladem pro vysvětlení tohoto pojetí
rozpoznatelnosti je obrázek 1. Osoba, která uvidí značku „Ztráty a nálezy“ by měla být schopná říci,
že značka se skládá z otazníku, rukavice a deštníku. Jestliže je, například, rukavice chápána jako ruka,
je rozpoznatelnost značky nedostatečná. Na druhé straně by deštník popisem „trojúhelník s vrcholem
dole a zakřivenou čárou nahoře“ byl chápán správně. Obecněji řečeno, prvek se považuje za správně
rozpoznaný, jestliže je buď správně popsán podle tvaru nebo je zobrazený předmět pojmenován.

Obrázek 1 – Grafická značka pro referent „Ztráty a nálezy“ nebo „Ztracené věci“



Pro návrháře grafických značek vydává ISO směrnice a požadavky, jako ISO 22727 a ISO 3864-3, aby
podpořila dosažení optimální kvality vnímání.

Plnění požadavků a hledisek ovšem nikdy nemůže zaručit optimální výsledek návrhu. Může se stát, že
je třeba vyzkoušet klíčové vlastnosti navrhovaných grafických značek. Taková potřeba může
vzniknout například během počátečního návrhu, aby se zjistilo, jak jsou prvky značky rozpoznávány
při pozorování pod malým zorným úhlem (vlivem malé velikosti značky a/nebo velké pozorovací
vzdálenosti), nebo se po zkoušce srozumitelnosti ukáže, že s výkladem značky jsou potíže a je žádoucí
podrobné zkoumání prvků tvořících značku jako pomoc pro její zdokonalení. Tato část ISO 9186
popisuje zkušební metodu pro stanovení rozpoznatelnosti prvků značky. Podstatou této zkušební
metody je ukázání značky vhodným typickým respondentům, kteří mají popsat co vidí. Úkolem
respondentů je vyjmenovat prvky, které obsahuje vyobrazení značky. Tento postup přispěje ke zjištění
těch prvků značky, které mohou být zdrojem potíží.

1 Předmět normy

Tato Část ISO 9186 stanovuje metodu zkoušení kvality vnímání grafických značek, kterou se ověřuje,
že jsou prvky, tvořící grafickou značku, možnými uživateli snadno rozpoznatelné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


