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Doporuèená literatura, on-line verze
(Pøehled dal�í doporuèené literatury je na tøetí stranì obálky.)

Základní uèebnice

Tento manuál obsahuje cvièení, 
ukázky, pøíklady a otázky k pro-
bíraným tématùm. Teoretické texty, 
na které navazuje, jsou obsa�eny 
v knize Poèítaèová grafika pro 
úplné zaèáteèníky (dále PGUZ).

Kompozice obrazu

Vektorová grafika

Edice Jak na poèítaè, titul Kreslení 
a grafika I. (vektory, Corel), Pavel 
Roubal, 2001. Zvládnutí vektorového 
editoru na jednoduchých pøíkladech, 
mírné zamìøení na Corel Draw, z vìt�í 
èásti vyu�itelné pro v�echny vektorové 
programy.

Rastrová grafika

Edice Jak na poèítaè, titul Kreslení 
a grafika II. � (rastry, Photoshop), 
Pavel Roubal, 2001. Zvládnutí 
rastrového editoru na jednoduchých 
pøíkladech, mírné zamìøení na Adobe 
Photoshop, z èásti vyu�itelné pro 
v�echny rastrové programy. (Tato 
kniha je rozebrána, nahrazuje ji titul 

�Jak na poèítaè � Obrázky a 
fotky v programu Adobe Photo-
shop�, který vychází z textu pùvodní 
knihy.)

Pro oblast kompozice obrazu  
(fotografie, snímku) je zpracován 
samostatný struèný text Základy 
fotografování a kompozice (dále 
ZFK).

On-line verzi výukových materiálù zpracovanou ve formátu 
www stránek najdete na adrese www.jsi.cz/grafika pod 
odkazem Výuka.

Grafika a digitální fotografie

Copyright © Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov 
www.jsi.cz/grafika.

�ádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora 
kopírována, ti�tìna, reprodukována, uchovávána na 
elektronických médiích nebo rozesílána.

Tato publikace je urèena pouze k pou�ití pro �kolení 
v Projektu I � Informaèní gramotnost podle usnesení 
vlády ÈR è. 351/2000 o Koncepci státní informaèní 
politiky ve vzdìlávání, a to pouze v jednom výtisku pro 
ka�dého lektora nebo úèastníka kurzu.

V�echny soubory (fotografie apod.) pou�ívané v tomto �kolení 
jsou urèeny pouze pro výuku v tomto kurzu a nesmí být dále 
�íøeny a publikovány.

Autor dìkuje nakladatelství Computer Press, a. s., 
Hornocholupická 22, 143 00 Praha 4 za svolení k pou�ití 
materiálù, které jsou souèástí jimi vydaných knih.

Byly pou�ity èásti tìchto knih:

Computer Press 2002

Computer Press 2001

Computer Press 2001

Computer Press 2001

Poznámky k prohlí�ení a tisku tìchto materiálù:

Pavel Roubal Poèítaèová grafika pro úplné 
zaèáteèníky, 

Pavel Roubal Jak na poèítaè � Grafika a kreslení I. 
(vektorový program), 

Pavel Roubal Jak na poèítaè � Grafika a kreslení II. 
(rastrový program), 

Pavel Roubal Hardware pro úplné 
zaèáteèníky, 

K prohlí�ení je mo�né pou�ít libovolný program, který umí 
naèíst formát PDF. Doporuèena je poslední èeská verze 
programu Acrobat Reader.

Tisknout materiály je mo�né na libovolné tiskárnì. V zájmu 
èitelnosti a úspor nákladù byly pøi tvorbì manuálu omezeny 
v�echny na tisk nároènìj�í grafické prvky, jako barvy, stínování, 
plné tmavé plochy apod.

Rozhodnì není vhodné materiály mno�it na kopírce. Manuál 
obsahuje mno�ství obrázkù a sejmuté obrazovky, které na 
kopírovaných listech budou velmi �patnì viditelné.

Zkratka: PGUZ

Zkratka: ZFK

Znovu

Zkratka: KG1V

Zkratka: KG2R

http://www.jsi.cz/grafika/web_zaklady_grafiky/index.htm



Dal�í doporuèená literatura

Slo�ení seznamu doporuèené literatury je dáno osobní zku�eností autora. Existuje jistì øada dal�ích kvalitních 
publikací i jiných vydavatelù. Vhodné tituly (ti�tìné i elektronické) vám jistì rád poradí vá� lektor, pøípadnì ICT 
koordinátor va�í �koly.

Computer Press Studio digitální fotografie 

(Ondøej Neff a kolektiv), se�ity A4 Velká kniha digitální fotografie, 
Petr Lindner, Miroslav My�ka, Tomá� k digitální fotografii
Tùma. Celobarevný prùvodce pro mírnì Digitální fotografie. 
a� hodnì pokroèilé u�ivatele digitálního Výborný barevný prùvodce, který 
fotoaparátu. srozumitelnì na pøíkladech vysvìtluje 
A dal�ích mnoho do vìt�í hloubky základní pou�ití digitálního fotoaparátu 
jdoucích knih o jednotlivých grafických vèetnì kompozice fotografií.
programech a technikách. Zpracování digitální fotografie. 

Ucelený barevný prùvodce digitální 
Grada fotografií se �irokým zábìrem, probírající 

podrobnì technické vybavení fotoaparátù, Digitální fotografie na poèítaèi, 
obslu�ný software i tisk digitálních Josef Pecinovský
fotografií.

Skenujeme na poèítaèi, 
Cestování s digitálním fotoaparátem. Josef Pecinovský
Barevný prùvodce zamìøený na tvùrèí 

Kreslíme na poèítaèi, 
výraz a kompozici, probírající na ukázkách 

Josef Pecinovský
fotografování pøírody a krajiny, lidí (kromì 

A dal�ích mnoho do vìt�í hloubky portrétu), fotografování v noci, v místnosti i 
jdoucích knih o jednotlivých grafických pod vodou.
programech a technikách.

Mobil Media a.s. 
Softpress 

Grafická úprava pod vedením 
Profesionální design v reklamì, profesionálù, Robin Williamsová. 
Roger C. Parker. Obecné zákonitosti Základní principy grafického návrhu a 
dobrého designu, pùsobení na ètenáøe, typografie pro vizuální nováèky. Výborný a 
ukázky dobrých a �patných návrhù. pøehledný prùvodce vizuální stránkou 
Nadèasové. dokumentu, dobøe vykládá základní 

principy vizuálního úèinku (blízkost, 
kontrast, zarovnání, opakování) i Kafka design
typografická pravidla. Nadèasové.

Aktualizovaný typografický manuál, 
Vladimír Beran & kolektiv. Obecné 
zákonitosti typografie, popis písem, 
úpravy textu, sazby a návrhu tiskoviny. 
Nadèasové.



Pøenos 
snímkù do 
poèítaèe

Základní úpravy 
snímkù

Velikost, otoèení, oøez, 
jas a kontrast, barvy�

Tisk snímkù
z poèítaèe

To je již lepší, je vidìt, 
že s fotografiemi (rastrovými obrázky) 

se dají dìlat úplná kouzla…

Co v�e se v modulu probírá?

Volitelný modul 
�kolení P projektu
Informaèní gramotnost

rafika rafika G
fotografie 
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Tisk snímkù
pøímo 

z fotoaparátu

Nebo z pamì�ové
karty�

Fotografování 
s digitálním 

fotoaparátem
Ovládání a nastavení foto-
aparátu, pravidla kom-
pozice  snímku

Trocha nudné
 nutné
teorie

Body, barvy, rozli�ení,
DPI, formáty souborù, 
barevná vìrnost�

Prohlí�ení 
a správa
obrázkù

Pøes kabel i èteèku 
pamì�ových karet

Také jejich hledání na
internetu a stahování�

Na tiskárnì nebo v dig. 
minilabu. Také jejich po-
sílání a vystavení na web.

To se snad ani nemusíme uèit?

To už vypadá trochu zajímavìji, 
ale stejnì se mi to zdá málo…

Kolá�ePokroèilé úpravy
snímkù

Èervené oèi, narovnání,
text do obrázku, rámeèek,
úpravy histogramu�

�Smíchání� více obrázkù,
výbìry, schránka, 
vrstvy�

Dozvíte se, pokud prozkoumáte
toto jednoduché schémátko:

Vektorové
kresby

Poskládáme objekty, 
dáme jim výplò a obrys,
zarovnáme je�

Je vidìt, že grafika nejsou pouze fotografie…

Kresby 
s textem

Vizitky, pozvánky,
inzeráty, letáky�

Ètení PDF
souborù

Co je to PDF a k èemu 
slou�í, jak ho pøeèíst�

Tvorba PDF
souborù

Jak z dokumentu
vytvoøit PDF soubor�

Jak pracují
profesionálové

Tok zakázky v grafickém
studiu, ofsetový tisk�

Animované
obrázky

A vùbec obrázky pro web
i pro texty�

Technické a progra-
mové vybavení

Staèí poèítaè a pár 
doplòkù: digitální fo�ák,
skener, tiskárna�

Už zase je na CD jen manuál v PDF…

Trocha pohybu neuškodí… Minule mi pracnì vyrobený 
leták málem hodili  na hlavu, 
proè?

Každá legrace nìco stojí…

www.jsi.cz/grafika
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