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ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

Přihláška na SŠ, Ţivotopis a průvodní dopis - 9. r.

Ing. Bohumil Bareš
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Kde seţeneme přihlášku na SŠ ?
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Zde stáhneš

 

 

 

  



Snímek 3 

 

3

 

 

 

Snímek 4 

 

4

 

 

 

  



Snímek 5 

 

• Poznámka: 

• Datum podání rozhoduje o zařazení do 
příslušného kola přijímacího řízení

IZO školy – 102 002 207 

Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích 
předmětů vypočtený na dvě desetinná místa 

7) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v 
návaznosti na kritéria přijímání 
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Ţivotopis
• Osobní informace:

▫ Jméno a přímení:

▫ Adresa:
▫ Telefon:

▫ Mail:
▫ Datum a místo narození:

• Vzdělání : vysokoškolské (téma DP), střední, základní
• Kurzy, certifikáty a oprávnění: různá osvědčení, 
• Ostatní znalosti a dovednosti: Řidičský průkaz
• Praxe: seznam zaměstnání od teď aţ ke škole
• Znalost cizích jazyků: Jazyk a úroveň znalosti
• Znalost práce na PC: průkaz ECDL, speciální SW
• Zahraniční zkušenosti: seznam prací v zahraničí
• Publikační činnost: seznam autorství či spoluautorství
• Zájmy : nepovinný záznam – pokud se to hodí k dané práci
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Průvodní dopis – vzor absolvent
Zájem o místo: Redaktor se zaměřením na finance.

Vážený pane Nováku,

Na internetu jsem se dočetl, že hledáte redaktora se zaměřením na finance.

Ačkoli jsem čerstvý absolvent, mé zkušenosti a schopnosti tomuto profilu odpovídají. 

Můžete se o tom přesvědčit sám při čtení následujících řádek či pohledem na můj ţivotopis.

V červnu  jsem úspěšně složil  maturitní zkoušku na  Střední  škole ekonomiky a managementu v 

Praze, a to v oboru Ekonomika a podnikání. Díky studiu na této škole jsem získal přehled o tom, 

jak to na poli Ekonomiky a v podnikatelském prostředí funguje. K tomu mi také dopomohla měsíční 

odborná stáž v internetovém týdeníku Náš  Ekonom, kde jsem  se dostal i ke  složitým úkolům, 

vyžadujících velkou míru zodpovědnosti.

Ke svým přednostem řadím šesti měsíční pobyt v Anglii, kde jsem se zdokonalil v jazyce a naučil se 

spoléhat na sebe. 

Myslím si, že jsem vhodným kandidátem na tuto pozici a rád bych Vás požádal o osobní schůzku, 

na které bych Vás mohl přesvědčit o vhodných dispozicích pro Vámi inzerovanou pozici.

S přátelským pozdravem,

Karel Mareček

Karel Mareček

Email: karel.marecek@enznam.cz

Kontaktní telefon: 123 451 854 777

Novotného 541

Praha 2, 111 00
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8

zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://hledamsipraci.cz/wp-content/PDF/pd-vzory.pdf
http://www.zsjiraskova.cz/vychovny-poradce
Foto: autor
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Bitmapová (rastrová) grafika

• V bitmapové grafice je celý obrázek popsán 
pomocí jednotlivých   barevných bodů (pixelů). 

• Body jsou uspořádány do mříţky. 

• Kaţdý bod má určen svou přesnou polohu a 
barvu. 
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Pixel je jeden barevný bod v mříţce.  
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Rastrový obrázek je tedy posloupnost bodů (pixelů) rozmístěných v 

mříţce.

Počet bodů v mříţce (X krát Y) udává rozměry celého obrázku 

(například 800 x 600).
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Nevýhoda bitmapové grafiky
Změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke 

zhoršení obrazové kvality obrázku. 
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Vektorová grafika = „křivková“ grafika. 
Tuto grafiku tvoří geografické útvary (body, přímky, křivky, mnohoúhelníky), 

ze kterých je možné poskládat jakýkoliv tvar.
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Kresba

• Z jednotlivých geometrických objektů
▫ Obdélník
▫ Elipsa
▫ Úsečka
▫ Křivka
▫ Text
▫ Výplň
▫ Obrys

• Vektorové objekty
▫ Křivky
▫ Libovolně měnit velikost
▫ Rastr – jedním z pouţitelných objektů
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Výhody vektorové grafiky

• je moţné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku 
bez ztráty kvality, 

• je moţné pracovat s kaţdým objektem v obrázku 
odděleně, 

• výsledná velikost obrázku je obvykle mnohem menší neţ 
u rastrové grafiky. 

9

Nevýhody vektorové grafiky

• oproti rastrové grafice zpravidla sloţitější pořízení obrázku,
• překročí-li sloţitost grafického objektu určitou mez, 

začne být vektorová grafika náročnější na paměť, procesor, 
velikost disku neţ grafika bitmapová. 
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Použití vektorové grafiky

• Vektorová grafika se pouţívá zejména pro 
počítačovou sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů a 
počítačových animací. 

• Pro práci s vektorovou grafikou se pouţívají 
zvláštní vektorové editory, např. Adobe 
Illustrator, Corel Draw, Zoner Callisto.
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Seznam literatury
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• Nápověda programu Malování
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Pixel
• Zkratka anglických slov picture element neboli 

obrazový prvek:

▫ značený pel nebo nejznámější px,

▫ jedná se o bod jedné jediné barvy v obrázku,

▫ barva se zadává buď ve formátu RGB, nebo CMYK,

▫ nejmenší jednotka digitální - rastrové  
(bitmapové) grafiky.

▫ Body jsou na monitoru umístěny podle 

souřadnic x, y lze jej tedy jednoznačně 

identifikovat
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Příklady velikostí fotografií

Megapixel Velikost v axelech Rozměry v cm při DPI 

300

1 960×1280 8×10

2 1224×1632 10×14

3 1536×2048 13×17

4 1704×2272 14×20

5 1920×2560 16×22

6 2048×3072 17×25

7 2448×3264 21×28
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DPI
• Zkratka z anglických slov dots per inch:

▫ udává počet obrazových bodů (pixelů), které se vejdou na 
jeden palec (inch),

▫ 1 palec = 2,54 cm,
▫ někdy se také uţívá zkratka PPI – pixels per inch,

• Jaká bude velikosti fotografie v cm focená 1Mpx 
fotoaparátem při DPI 300, které je standardem v 
polygrafii? Obrázek má tedy 1280px na šířku a 960px na 
výšku.

• Postup výpočtu:
▫ dělíme počet pixelů počtem DPI 
▫ šířka obrázku:
 1280 / 300 = 4,27 inch = 10,84 cm

▫ výška:
 /300 = 3,20 inch = 8,13 cm
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Monitory

• Rozlišení se udává v počtu bodů (px).

▫ 15“ 640x480, 800x600, 1024x786

▫ 17“ 1024x786, 1280x1024, 1600x1200

▫ 20“ 1600x1200, 1680x1050
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Barevná hloubka

• Počet barev

▫ Kaţdý obr. Bod představuje jednu barvu zvolené 
palety

▫ Paleta RGB (16,7mil)

▫ Paleta 256 barev

▫ Černobílá – 256 odstínů šedi
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Barevný model - RGB

• Červená – zelená - modrá,

• aditivní způsob míchání barev,

• pouţívaný v monitorech a projektorech

7
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Barevný model - CMYK

• čtyři základní barvy:

▫ azurovou (Cyan);

▫ purpurovou (Magenta);

▫ ţlutou (Yellow);

▫ černou (blacK), označovanou také jako 
klíčovou (Key).

• zaloţený na subtraktivním míchání barev

• pouţívá se u reprodukčních zařízení (tiskárna)

8
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Barevné palety

9

Paleta programu Malování
Barevná paleta

Paleta šedi
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Bity
• Počet bodů a barevná hloubka

 Závisí velikost souboru
▫ Počet bodů obrázku
 šířka (počet bodů) x výška (počet bodů)
 1600 x 1200 = 1920000

▫ Barevná hloubka
 2 barvy (černá, bílá - pérovka) – 1 b/bod = 1/8 

B/bod
 1600 x 1200 x 1/8 = 240000 B = 234,4 kB

 256 barev – 1 B/bod
 1600 x 1200 x 1 = 1920000 B = 1875 kB = 1,83 MB

 256 odstínů šedi (černobílá fotografie) – 1 B/bod
 1600 x 1200 x 1 = 1920000 B = 1875 kB = 1,83 MB

 16,7mil barev (barevná fotografie) – 3 B/bod
 1600 x 1200 x 3 = 5760000 B = 5625 kB = 5,49 

MB
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Fotografie

• Fotografie je proces získávání a uchování obrazu 
za pomocí specifických reakcí na světlo, a také 
výsledek tohoto procesu.

• Dělení podle obsahového hlediska:

▫ na uměleckou

▫ technickou 

▫ informativní.

• Dělení podle pouţité techniky:

▫ analogová (klasická)

▫ digitální
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Fotografie - technická 

3

Fotografie - informativní 

Fotografie – uměleckáFotografie – uměleckáFotografie – umělecká

Fotografie – umělecká
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Základní pojmy - Fotoaparát

• Fotoaparát je zařízení slouţící k pořizování a 
zaznamenání fotografií. Kaţdý fotoaparát 
pracuje na principu světlotěsně uzavřené 
komory s malým otvorem (objektivem), jímţ 
dovnitř vstupuje světlo, záznamové vrstvy na 
druhé straně. 

• Fotoaparáty se v současnosti dělí 

▫ analogové 

▫ digitální.
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Analogové (klasické)

51.Analogové (klasické)

Digitální fotoaparáty – typy

1.Digitální fotoaparáty – typy1.Digitální fotoaparáty – typy

Kompakt Ultrazoom Zrcadlovka

Záznamové médium - film
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Příslušenství
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Stativ
Brašna

Objektiv

Blesk Baterie

Akumulátor
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Princip digitální zrcadlovky
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Digitální fotoaparát - rozlišení
8

•Rozlišení digitálního fotoaparátu je odvozeno od snímače
•CCD (coupled charge device)
•CMOS

•Fyzické rozlišení snímače:
•0,3mil. bodů (640x480)
•3,3mil. bodů (2200x1500)
•5mil. bodů (2900x1800)
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Scan - skenování

• hardwarové vstupní zařízení umoţňující 
převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy 
do digitální podoby pro další vyuţití, většinou 
pomocí počítače.
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Základy focení – základní pojmy

• Expozice

▫ – jde o to, aby se při pořízení snímku dostalo na čip 
foťáku mnoţství světla, které je tak akorát

▫ Nastavuje se pomocí automatiky

▫ Expozice tak akorát 

▫ Přeexponování

 Na čip se dostalo více světla 

▫ Podexponování

 Na čip se dostalo málo světla
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Přeexponováno Podexponováno

3

Kdyţ je fotka přeexponovaná, tak na ní 
vznikají bílá místa, ve kterých uţ nejsou vidět 
ţádné detaily. Těm místům se říká přepaly. 
Na této fotce je ve strništi hodně drobných 
přepalů, díky kterým zmizelo velké mnoţství 
jeho detailů. Taky je tady úplně přepálená 
obloha, na které není vidět ţádná kresba.
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Clonové číslo, čas expozice a 

citlivost (ISO)

• Clonového čísla se odvíjí průměr díry, kterou 
pouštíš světlo na čip foťáku.

• Světlo, které dírou projde, se nechá určitou 
dobu na čip působit, tuto dobu udává Čas 
závěrky.

• Nastavením Citlivosti (ISO) říkáš čipu, jak 
ochotně má dopadající světlo přeměňovat na 
elektrické signály.

• Když všechny tyto tři věci nastavíš 
správně, máš šanci na dobrou fotku.
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Citlivost (ISO)
• V kaţdém digitálním foťáku je čip, který přeměňuje 

dopadající světlo na elektrické signály, ze kterých se 
pak „poskládá“ fotografie.

• Čím vyšší nastavíš Citlivost (ISO), tím ochotněji 
čip zaznamenává dopadající světlo.

• V ideálním světě bys tedy vţdy, kdyţ by se ti 
nedostávalo světla, jen nastavila vyšší ISO a často by 
bylo po problému. 

• V reálném světě je ale vyšší ISO krutě zdaněno –
platí se za něj digitálním šumem – coţ znamená, ţe 
čím větší ISO tím větší zrnitost fotky (čím menší má 
fotoaparát čip, tím je horší šum).

• V praxi tedy měj ISO vždy nastaveno na tu 
nejnižší hodnotu, kterou ti foťák dovolí!
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Clonové číslo

• V kaţdém objektivu je clona, která je tvořena 
sadou neprůhledných lamel. 

• Lamely umoţňují měnit velikost otvoru, kterým 
do foťáku prochází světlo. 

• Moţná jsi u svého foťáku narazila na některé 
číslo z této řady: 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, … 
jedná se o tzv. Clonové číslo (F).

• Clonové číslo = Ohnisková vzdálenost 
objektivu / Průměr clony

• Čím vyšší je clonové číslo (F), tím menší 
je průměr clony a tím méně světla projde 
dál.
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Čas expozice

• Ve foťáku je před čipem tzv. závěrka, která blokuje 
přicházející světlo. Kdyţ zmáčkneš spoušť, tak se tato 
závěrka na krátkou chvíli otevře a po tuto dobu na čip 
dopadá světlo, které je následně převedeno na fotografii.

• Čas expozice je ona doba, po kterou je závěrka 
otevřena. Čím delší je čas expozice, tím více světla na čip 
dopadne. V praxi se nejčastěji pouţívají expoziční časy 
zhruba v rozmezí od jedné setiny (1/100) do jedné 
tisíciny (1/1000) vteřiny.

• Čas expozice delší neţ 1/100 se ti uţ často nepodaří 
„udrţet“, protoţe při zmáčknutí spouště foťákem mírně 
pohneš a tím fotku rozmaţeš. A pokud pouţiješ velký 
ZOOM, tak lze fotku rozmazat i při mnohem kratších 
časech!
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://www.photoextract.com/cs/clanky/37.ht
ml
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Zlatý řez v Zoneru:

• Při ořezu fotografií v programu Zoner
nemusíme přemýšlet o poměrně sloţité 
geometrické konstrukci zlatého řezu,program jej 
za nás spočítá a v ořezovém rámci zobrazí 
pomocné linie.

• Zlatý řez najdeme v nabídce Zobrazit – Ořezové 
značky.
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Zlatý obdélník

• Lidské oko čte fotografii zleva doprava a ze shora 
dolů. Proto je vhodné při ořezu fotografie 
postupovat podle pravidel zlatého obdélníku a 
umisťovat hlavní objekty fotografie do bodů 1 – 4.
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Zlatý řez v Zoneru

1. Vyberte nástroj Oříznout

2. V rozbalovacím menu vyberte poţadovaný 
ořezový poměr, v našem případě Pevný poměr.

3. Zapněte ořezové značky zlatého řezu, které 
najdete v menu Zobrazit – Ořezové značky –
Zlatý řez.

4. Nyní zvolte pozici a velikost výběru

5. K dokončení ořezu klikněte na tlačítko 
Oříznout nebo klikněte pravým tlačítkem myši 
do obrázku.
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Zlatý řez umístění

1. Objekty nebo důleţitá místa se nacházejí ve 
zlatém řezu, nikoliv ve středu obrazu

2. Při ořezu fotografií postav, portrétů a akčních 
momentek umisťujte hlavní motiv na linii 
zlatého řezu tak, aby zůstalo více místa ve 
směru pohledu nebo zachyceného děje.
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Formáty souborů

– grafické formáty
• Soubory nekomprimované

 bmp

• Soubory komprimované
▫ Komprimované bezeztrátově
 tiff, gif, png

▫ Komprimované ztrátově
 Jpeg

• Grafické formáty  - JPEG

▫ Ztrátový formát dat (komprimovaný)
▫ Princip zaloţen na schopnosti vnímání oka. Lidské oko 

a mozek nerozeznává všechny barevné odstíny a 
přechody.

▫ Výhodou je moţnost řídit stupeň komprese

6

 

 

 

  



Snímek 7 

 

 Grafické formáty –BMP a GIF

• BMP (Microsoft Windows Bitmap)

▫ Bezeztrátový formát (nekomprimovaný)

▫ Ukládání po pixelech

▫ Velikost záleţí na barevné hloubce

• GIF (Graphics Interchange Format)

▫ Pouţívá bezeztrátovou kompresi

▫ maximální počet současně pouţitých barev 
barevné palety je 256 (8bitů)

▫ vhodný pro uloţení tzv. pérovek (nápisy, 
plánky, loga)
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Grafické formáty -TIFF
▫ Bezeztrátový formát (podpora komprese)
▫ Pro kaţdý bod se ukládají tři hodnoty základních barev 

RGB
▫ Velikost záleţí na barevné hloubce
▫ Zabere aţ desetkrát více paměti neţ JPEG
▫ Výhodou je podpora skoro všech editorů

Grafické formáty -RAW
▫ Bezeztrátový formát (nekomprimovaný)
▫ Ukládá informaci pouze o jasu (intenzitě) světla
▫ Menší velikost a rychlé uloţení fotografie
▫ Ukládání moţné i přímo ve fotoaparátu
▫ Nevýhodou je svázanost formátu s daným přístrojem
▫ Některé editory nepodporují tento formát
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Princip záznamu digitální fotografie 
v digitálním fotoaparátu:
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://www.photoextract.com/cs/clanky/37.ht
ml

• www.zoner.cz
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Velikosti záběru

• Záběry na sebe musí navazovat a to jak 
tematicky, tak i velikostně. 

• Univerzálním měřítkem pro velikost záběru je 
člověk – lidská postava.

• Rozdělení záběrů:

▫ Velký celek

▫ Celek

▫ Polocelek

▫ Detail

▫ Velký detail
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• Velký celek –velký celek se pouţívá pro 
vyobrazení velkého záběru, většinou exteriéru 
(krajinka). V záběru nemusí být postava. Pokud 
však, je téměř nepostřehnutelná – splývá s 
okolím. 
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• Celek – v záběru by měl být člověk celý (od 
hlavy aţ k patě). Zdůrazňuje pohybovou činnost 
člověka (tanec, chůze, houpání)..
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• Polocelek – člověk je brán většinou od pasu 
nahoru. Důleţité je, aby byl prostor po stranách, 
například kdyţ postava rozpaţí ruce, měly by být 
celé v záběru. Zde se uţ kromě pohybových 
činností projeví i mimika postavy.
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• Detail – část obličeje (většinou je záběr 
ohraničen shora půlkou čela a zespodu bradou) 
nebo předmět (hodinky, zbraň, klíče).
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• Velký detail – pouţívá se na zachycení 
předmětů či částí těla, které jsou malé, například 
diamant, špendlík, oko, jizva, květ rostliny

7
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://hucak.osu.cz/video/drzeni_kamery.php

• Foto: autor nebo jeho syn Matěj Bareš
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Grafický editor GIMP (1)

 úvod

 seznámení s programem

 výběry

 práce se schránkou
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Úvod

• Grafický editor GIMP je jiný, neţ jsme zvyklí 
u aplikací ve Windows.

• Jsou zde rozdíly ve vzhledu – původem
se jedná o Unixový program. Jiná jsou okna, 
uspořádání oken, úprava dostupných nástrojů, 
přizpůsobení dialogových oken, seskupování 
oken do doků atd.

• Editor je dostupný pro Linux, Mac Os, Be Os.
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Kde lze program získat

• http://www.gimp.org
• http://www.gimp.cz
• http://gimp-win.sourceforge.net
• http://portableapps.com
• Zajímavost:
• Wilbera, maskota GIMPu, vytvořil Tuomas

Kuosmanen (tigert.gimp.org/gimp). 
Na adrese 
http://www.gimp.org/images/wilber_the_gimp.png
je ke staženi obrázek Wilbera. 
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Základní práce s programem

• nastavení programu (Soubor ... Předvolby)

• otevření souboru, uloţení souboru, formáty 
souborů –

▫ XCF -vlastní formát GIMPu

• Ukázka práce v Gimpu

▫ http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=-UbLOyFFRSs#at=17
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Základní práce s programem
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6

Obrázek s vrstvami, který je možno upravovat má typ GIMPU - XCF
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Práce s výběry

• Základními druhy nástrojů jsou výběry obdélníkové a 
eliptické oblasti a volný výběr.

Poznámka:
• Fungují zde modifikační klávesy. Záleží nejen na tom, které 

jsou stisknuty, ale také na tom, kdy jsou stisknuty. 
• Pokud po stisku levého tlačítka myši stiskneme navíc Shift , 

pak vytvoříme čtvercový nebo kruhový výběr. Výběr 
centrujeme do počátečního bodu stiskem tlačítka Ctrl. Obě 
klávesy je možno kombinovat.

• Všechny tyto výběry mají i další moţnosti nastavení -
vyhlazování, prolnutí okrajů, poloměr zaoblení (pro 
obdélníkový výběr).
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• Přibližný výběr (dříve magická hůlka) - práci s tímto 
nástrojem znáte i z jiných editorů. Podobně funguje 
i výběr podle barvy (Vybrat ... Podle Barvy).  Na 
rozdíl 
od Photofiltre je zde moţné přidávat další vybrané 
oblasti. 
Součet výběrů - pokud chceme k existujícímu výběru 
přidat další oblast, musíme ještě před samotným 
pouţitím myši stisknout klávesu Shift. 
Rozdíl výběrů - chceme-li z existujícího výběru 
odebrat některou jeho část, postupujeme stejně, ale 
pouţijeme klávesu Ctrl. Po klepnutí myši se funkce Ctrl
opět změní na centrování. 
Průnik výběrů - aktivujeme současným stiskem obou 
kláves (Ctrl+Shift). 
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Bézierův výběr - nástrojem pro výběr jsou tzv. Bézierovy křivky 

definované kotvícími body a dvěma editačními body (určují 

zakřivení křivky v daném kotvícím bodě - tečny křivky

• Vytvoříme nejdříve hrubý obrys tvořený kotvícími body (obrys 
uzavřeme tak, že poslední bod položíme na první, přičemž 
držíme stisknutou klávesu Ctrl. Máme-li obrys hotový, 
můžeme pomocí jednotlivých bodů měnit tvar křivky. 

• Tažením kotvícího bodu z něj budeme „vytahovat“ body 
editační. Pokud potřebujeme některý editační bod odstranit, 
při klepání na kotvící nebo editační bod držíme klávesu Shift a 
můžeme upravovat výběr (režim úprav). Kotvící body lze 
přesouvat (přepnutím nástroje z režimu úprav do režimu 
návrhu). 

• S klávesou Alt je možno přesunout celou soustavu křivek. 
Práci ukončíme stiskem Enter.

• Inteligentní nůžky - tvar křivky vyznačující výběr 
GIMP volí samy. Jinak je práce podobná jako s 
Bézierovým výběrem.
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Zdroje:
• www.seznam.cz

• www.wikipedia.cz
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Základy práce s vrstvami

• Schopnost práce s vrstvami (Layers) je jednou z 
vlastností, která dělí profesionální bitmapové 
editory (jako např. Gimp) od malovátek pro děti, 
stejně jako dělí zkušené uţivatele od úplných 
zelenáčů.

• Začneme od píky, vysvětlením, co to ty vrstvy 
vlastně jsou. 
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Co to vrstvy jsou
• Vrstvy (Layers) si lze zjednodušeně představit jako 

listy průhledné fólie naskládané na sebe, na něţ 
malujeme jednotlivé části obrazu. 

• S takovými foliemi se kdysi skutečně pracovalo 
například při tvorbě animovaných filmů. 

• K čemu je to dobré?

▫ Odpověď je jednoduchá - vrstvy umožňují 
nezávislou práci s jednotlivými částmi obrazu. 

• Představte si, ţe jste si právě namalovali následující 
jednoduchý obrázek:
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• Nyní se však rozhodnete, ţe je hvězdička měsíčku 
příliš vzdálená, a chcete ji přisunout blíţe (nebo 
máte dokonce v úmyslu vytvořit animaci přibliţující 
se hvězdičky). 

• Pokud máte obrázek namalovaný na jednom papíře, 
nezbude vám, neţ hvězdičku pečlivě přemalovat 
pozadím a namalovat ji znovu blíţe měsíčku.

• V Gimpu si samozřejmě můţete práci ulehčit 
vybráním hvězdičky pomocí některého z nástrojů 
pro výběr a jejím následným posunem, s retuší 
pozadí vám pomůţe např. nástroj Razítko, ale i tak 
je to spousta práce. V případě nějakého opravdu 
sloţitého obrázku na členitém pozadí to můţe být 
práce i na mnoho desítek hodin.

4
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• Proto je mnohem chytřejší 
namalovat pozadí, měsíček i 
hvězdičku na tři samostatné 
průhledné fólie (či v Gimpu
vrstvy) a pak s fóliemi po sobě 
posouvat. Náš obrázek si ve 
vrstvách můţeme představit 
takto:

• Posun fólie (vrstvy) s 
hvězdičkou je otázkou 
okamţiku. Můţeme hvězdičku 
přesunout i tak, ţe bude 
měsíček částečně zakrývat:

5
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• A co kdyţ budeme naopak 
chtít, aby měsíček zakrýval 
hvězdičku? Není nic snazšího 
neţ vrstvy s měsíčkem a 
hvězdičkou přehodit. Měsíček 
bude nyní nahoře, hvězdička 
ve vrstvě pod ním:

• Stejně snadno můţeme 
libovolnou vrstvu odstranit, 
přidat novou a provádět 
mnoho dalších kouzel, včetně 
takových, o kterých by se nám 
při práci se skutečnými 
fóliemi ani nezdálo. 
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Vlastní práce s vrstvami
• Rozpracované obrázky s vrstvami vždy 

ukládejte ve formátu XCF (nativním formátu 
Gimpu). 

• Uloţením např. do JPG (pominu-li to, ţe do JPG 
bychom nikdy neměli ukládat pracovní verze 
obrázků vzhledem ke ztrátové kompresi) nebo BMP 
o vrstvy přijdeme. 

• Do těchto formátů uloţte v případě potřeby aţ 
hotový obrázek, XCF soubor s vrstvami si však 
schovejte pro případné pozdější úpravy). 

• Vrstvy umí i formát Photoshopu PSD, se kterým umí 
pracovat i Gimp. 

• Pokud však nemáte v úmyslu otvírat soubor ve 
Photoshopu, vţdy raději pouţívejte XCF.

7
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Začínáme - Nyní zmáčkněte Ctrl-L

8
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• V dialogu vidíte všechny čtyři 
vrstvy našeho obrázku. Kaţdá 
má svou ikonku, zobrazující 
zmenšeninu jejího obsahu 
(oblasti s drobnou 
šachovnicí znázorňují 
průhledné oblasti – záleţí 
to však na nastavení Gimpu) a 
jméno (to lze změnit dvojitým 
kliknutím na staré jméno a 
zapsáním nového do dialogu, 
který se objeví). Pokud se do 
okna nevejdou všechny vrstvy 
obrázku, můţete pouţít 
posuvník vpravo a nebo okno 
roztáhnout taţením za spodní 
okraj.

9
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Zapínání a vypínání vrstev
• Úplně vlevo vidíte u některých vrstev ikonky oka. Oko 

znamená, že je příslušná vrstva zapnutá.
• Kliknete-li na ikonku oka se stlačenou klávesou Shift, 

vypnou se všechny ostatní vrstvy. Opětovným kliknutím 
s klávesou Shift se všechny vrstvy zapnou.

10
Aktivní vrstva

Aktivní vrstava
Jedna z vrstev je v okně vrstev zvýrazněna, většinou 
tmavě modrou barvou. To je tzv. aktivní vrstva. 
Všechny úpravy, které v obrázku děláte, ať uţ kreslíte 
štětcem nebo třeba pouţíváte nějaký filtr, se aplikují 
na právě aktivní vrstvu. Proto mějte při práci s 
vrstevnatým obrázkem vţdy otevřené okno vrstev, 
abyste stále měli přehled, s jakou vrstvou pracujete. 

Aktivní vrstva
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Přesun vrstev
• Někdy potřebujete přesunout více vrstev 

společně. Například chcete hvězdičku i měsíček 
přesunout více doprava, ale tak, aby se nezměnila 
jejich vzájemná poloha. 

• Klikněte tedy, u těch vrstev, které se mají 
přesouvat spolu s aktivní, na místo mezi 
ikonkou oka a malým náhledem vrstvy v 
okně vrstev. Objeví se ikonka šipky-kříţe. Ta 
značí propojení vrstev pro účely jejich přesunu. 
Všechny takto označené vrstvy se budou 
přesouvat spolu s aktivní vrstvou (ta takto 
označená být můţe, ale nemusí). Pokud znovu 
kliknete na ikonku šipky-kříţe, ikonka zmizí a 
propojení vrstev se zruší.

11
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Posouvání vrstev výše a níže 

(změna pořadí)

• Pokud chcete změnit pořadí vrstev (tedy například 
vrstvu ze středu „balíku“ přesunout aţ nahoru), aktivujte 
nejprve příslušnou vrstvu. Dole v okně vrstev je řada tlačítek. 
Na druhém a třetím z nich jsou šipky ve tvaru trojúhelníku –
nahoru a dolů. Klikáním na tato tlačítka vrstvu přesouváte o 
patro výš nebo níţ. Kliknete-li se stlačenou klávesou Shift, 
vrstva se přesune aţ úplně nahoru nebo dolů.

12

Mazání vrstev

Smazat vrstvu – pokud jste opravdu jisti, ţe ji jiţ nebudete 
potřebovat (jinak je lepší ji prostě  si vypnout) – lze velmi 
snadno. Aktivujte ji a klikněte na ikonku Odpadkového koše, 
poslední v dolní řadě ikonek v okně vrstev. 
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Vytváření nových vrstev

• V něm můţete nastavit jméno 
nové vrstvy, její rozměry a zda je 
pokryta barvou (bílou, barvou 
pozadí či popředí – tak jak jsou 
zvoleny v panelu nástrojů) nebo 
je průhledná. Nová vrstva se vloţí 
nad momentálně aktivní vrstvu a 
sama se stane aktivní. Nyní do ní 
můţete malovat.

• Můžete též duplikovat 
stávající aktivní vrstvu 

13
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Zdroje:
• www.seznam.cz

• www.wikipedia.cz

• Program Gimp
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Zoner Photo Studio

• Program pro správu, úpravu a sdílení fotografií.

• Není součástí operačního systému Windows.

• Je nutné si program zakoupit nebo z Internetu 
stáhnout „demo“ verzi.

• Zkušební verze ZPS 13 CZ:
http://www.zoner.cz/download

• Verze zdarma ZPS 12 EN FREE
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Zoner Photo Studio 12 – vzhled
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Ovládání oken
• Zoner Photo Studio se skládá z oken: Navigátor, Náhled, Informace, 

Návody, Průzkumník a Editor.
• Pro zobrazení nebo skrytí jednotlivých oken lze pouţít menu Okna, 
• Ukotvená a volná okna

▫ Ve výchozí konfiguraci programu jsou okna ukotvená. 
▫ Volná okna se chovají jako nezávislé aplikace Windows, tj. objeví se na hlavním 

panelu
▫ Okno Editor se ve výchozím nastavení programu chová jako volné okno.

• Otevření dalšího okna
▫ Někdy je při práci s fotografiemi vhodné pouţívat dvě a více oken Průzkumník 

nebo Editor, která lze opět otevřít v menu Okna. 

• Rozloţení oken
▫ Okna lze v hlavním okně aplikace zvětšovat nebo zmenšovat taţením za jejich 

okraje. Kliknutím na titulkový pruh a taţením lze okna libovolně také přemístit. 
▫ Vaše vlastní rozloţení oken uloţíte volbou Uloţit rozloţení oken…, kterou 

naleznete v menu Okna.
▫ Do rozloţení oken se ukládá pouze rozloţení oken, neukládají se informace jako 

aktuální sloţka. Pro rychlý přístup do sloţek slouţí Oblíbené sloţky.

• Redukovaná velikost oken

4
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Výchozí nastavení po zapnutí programu

5

Okno Navigátor

Náhledy s informacemi

Okno Průzkumník
Menu

 

Snímek 6 

 

Titulkový pruh a menu při základní šířce neukotveného okna při redukované 

šířce ukotveného okna Editor Titulkový pruh okna

6

Lišta nástrojů

Alternativní lišta nástrojů

Menu

Titulkový pruh okna

Okna
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Navigátor

7

Okno Navigátor pracuje v jednom z osmi režimů, které vyberete z jeho menu. 
Obsah vybrané složky se zobrazí v okně Průzkumník podle zvoleného režimu zobrazení 
– nejčastěji jako náhledy obrázků a složek.

Režimy okna Navigátor
Strom – Při tomto zobrazení můţete procházet kompletní strukturu sloţek 
vašeho počítače. 
Obrázky – Zkratka do sloţky, ve které uchováváte vaše obrázky. Nejčastěji se 
jedná o systémovou sloţku Obrázky (My Pictures), která se nachází ve sloţce 
Dokumenty (My Documents). Nastavuje se při prvním spuštění programu nebo 
v okně Moţnosti [CTRL+M] sekce Sloţky.
Složky ZPS – Zkratka ke speciálním sloţkám ZPS – Alba, CD kompilace, 
Archiv médií a Výsledky hledání. 
Cesta se nastavuje po instalaci automaticky do sloţky Dokumenty (My 
Documents) a je moţné ji změnit v okně Moţnosti [CTRL+M] sekce Sloţky.

Alba – Zobrazí uţivatelská alba – sloţky se zástupci souborů.
HTML Alba – Zobrazí sloţky a zástupce snímků určených pro umístění na 
webových stránkách..
CD kompilace – Sloţka kompilací určených k vypalování.
Archiv médií – Sloţka archivních médií. Média představují obrazy archivů 
uloţených nejčastěji na CD s načtenými náhledy na obrázky a dalšími 
fotografickými informacemi. 
Výsledky hledání – Do této sloţky se automaticky ukládají výsledky 
předchozích vyhledávání.
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8

Okno Náhled
Toto okno je určeno pro rychlé prohlédnutí 
vybraného (označeného) souboru v okně 
Průzkumník. Po kliknutí druhým tlačítkem 
myši lze v lokálním menu zapnout zobrazení 
histogramu a přepalů

Okno Návody
V tomto okně naleznete základní 

postupy pro operace s digitální 
fotografií.

Okno Informace
V okně Informace je zobrazen 
histogram s barevnými sloţkami a dále 
jsou zde zobrazeny veškeré jinak skryté 
informace o obrázku (tzv. metadata) –
obecné informace o souboru, základní i 
detailní EXIF, GPS a textové informace 
– popisky. Pro konfiguraci zobrazení 
prvků pouţijte odkaz Nastavení na 
spodním okraji okna s informacemi. 
Odkaz Kopírovat do schránky vloţí do 
schránky všechny povolené texty.
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Flashové výukové návody (tutoriály)

http://www.zsjiraskova.cz/zoner-

photo-studio

9

• Digitální fotografie je náš koníček. Provází nás 
ve volném čase, při toulkách přírodou, na 
cestách, při sportu, ve společnosti i v ateliéru. 

• V programu Zoner Photo Studio je 
spojena zkušenost s inspirací, potřebami a 
přáními uţivatelů do jedinečného nástroje, 
nepostradatelného pomocníka kaţdého 
fotografa. Zoner Photo Studio vás snadno 
dovede k poţadovanému výsledku. 

• V intuitivním prostředí se rychle zorientujete
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Pouţité zdroje

• www.zoner.cz

• http://www.zsjiraskova.cz/zoner-photo-studio
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Co jsou to multimédia

• Tímto termínem označujeme především různé 
soubory obsahující video, animace, hudbu nebo 
obrázky.

• Existují aplikace, které se vyrovnají s více druhy 
obsahu (umí přehrávat video a obrázky zároveň)

• Jako multimediální systém se označuje souhrn 
technických prostředků (např. osobní počítač, 
zvuková karta, grafická karta nebo videokarta, 
kamera, mechanika CD-ROM nebo DVD, příslušný 
obsluţný software a další), který je vhodný pro 
interaktivní audiovizuální prezentaci.
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• Jedná se o spojení pohyblivého obrazu, 
přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou 
kvalitou zvuku a řídícím systémem, počítačem. 

• Počítač se vyuţívá pro práci s textem, grafikou, 
při přenosu údajů a zpracování dat. 

• Kaţdý z nás poslouchá rádio, televizi, čte noviny, 
telefonuje atd. Tak to vše jsou media. Jejich 
různým propojením vzniká multimediální 
záznam nebo prezentace.

• Multimédia jsou tedy kombinace forem obsahu 
videa, audio, textů, obrázků, animací a 
interaktivity. 

 

 

Snímek 4 

 

Multimediální PC nebo také MPC

• Je  doporučená konfigurace pro osobní počítač 
se výkonným procesorem, sdostatečně velkou 
RAMkou a dostatečně velkým pevným diskem

• grafická karta musí umět přehrát video, musí 
zde být hardwerová podpora video formátu

• zvuková karta musí být schopná přehrát stereo 
zvuk

• PC má DVD mechaniku

• Libovolný osobní počítač s poţadovanými 
standardy mohl být označován jako „MPC“.
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5Multimédia jsou oblast informačních a komunikačních technologií, která je charakteristická sloučením

Multimédia jsou kombinace 

forem obsahu:
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Kde se můžeme setkat s multimedii
• Prezentace

▫ Vyuţití multimediálního programu je velmi široké. 
Dnes se setkáváme s multimedii na kaţdém kroku. 
Neboť vyuţití multimediálního programu je velice 
široké.

• Výukové programy
▫ Další moţností jsou výukové programy, např. jazykové. 

Zde je přímo podmínkou uţivatele zasahovat do 
programu. Student můţe nastavit obtíţnost, formu 
výuky či zvolit jednotlivé lekce.

• Počítačové hry
▫ Jednou z nejznámějších moţností multimedií jsou 

počítačové hry. To je klasický případ, kdy se setkává 
obraz, text, video a zároveň je podmínkou do běhu 
programu zasahovat.

6
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• Databáze
▫ Uţivateli slouţí k představení výrobků a sluţeb 

dané firmy.

• Informační tituly
▫ Jedná se především o různé encyklopedie, ve 

kterých je moţné listovat, procházet a vybírat z 
nich podle tématu.

• Rádio, TV
▫ Svým způsobem můţou být interaktivní i 

klasická média jako je televize a  rádio. 
▫ Jako divák můţeme do vysílání zasahovat 

např. hlasováním SMS zprávami a 
podobně.

7
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Budoucnost multimedií

• V dnešní době Internetu a digitalizace se stali 
multimedia běţným nástrojem v rukou člověka.

• Neustále vznikají nové promyšlenější programy 
na tvorbu multimediálních aplikací. 

• Široce nabízené jsou také digitální zařízení, jako 
jsou kamery, foto, mp3 přehrávače a mnoho 
dalších. 

• Multimedia a multimediální zařízení se stávají 
běţným, jako jiné výrobky spotřební elektroniky. 

8
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Multimediální PC

• Abychom mohly vyuţít moţnosti multimediálních programů, 
musíme si zajistit potřebný hardware a software, který nám to 
umoţní

• Jako multimediální můţeme označit v dnešní době téměř kaţdý 
počítač, neboť skoro kaţdý počítač má zobrazovací moţnost, 
zvukový výstup a moţnost vstupu dat od uţivatele. 

• Nezbytností pro kvalitní práci s multimediálním programem je 
zvuková karta s reproduktory, kterou je moţno doplnit mikrofonem. 

• Neméně důleţitou součástí je grafická karta a síťová karta, pro 
sdílení dat po Internetu. 
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Minimální multimediální přehrávací 

soustava obsahuje:
• Osobní počítač

- Grafická kartu
- Zvuková kartu
- Zobrazovací zařízení
- Čtecí jednotku
- Zvukový výstup

• Jak se pozná nedostatečný výkon:

- Přerušovaný zvuk
- Trhavý obraz při video sekvencích
- Dlouhá doba čekání na odezvu
- Zhavarování produkce multimediálního titulu

3
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Programové vybavení

• Bitmapový obraz- také označovaná jako rastrová 
grafika – obrázek je sloţen z bodů

▫ Příklady Programů pro práci s bitmapovou grafikou:
Adobe Photoshop
Gimp
Corel Paintshop
Toner Photo Studio

▫ Nejčastější formáty bitmapových souborů: bmp, 
gif, jpeg, png, tiff, apng, hdp, mng, pcx.
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• Vektorový obraz - obrázek je sloţen z vektorů, 
křivek
▫ Příklady programů pro práci s vektorovou grafikou:

Adobe Illustrator
Corel Draw
Zoner Callisto
Inkscape

▫ Nejčastější formáty vektorových souborů: eps, pdf, 
wmf, svg, cdr.

• Video
▫ Příklady programů pro práci s videem:

Pinnacle Studio
RealVideo

• Nejčastější video formáty: AVI, MPEG, DVI, DivX, 
MPEG-4, QuickTime, H.264 AVC, 

Programy pro práci s audiem:

AudioGrabber

WinAmp
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• Audio - zvuk je kaţdé podélné mechanické vlnění v 
látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v 
lidském uchu sluchový vjem. 
▫ Programy pro práci s audiem:

AudioGrabber
WinAmp

▫ Nejčastější audio formáty: mp3, wma, wav, AAC, 
Vorbis Ogg, MIDI.

• Počítačové animace - Animace je způsob 
vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Slovo 
pochází z cizího slova znamenajícího oţivení. 
▫ Programy pro práci s animacemi:

Adobe Photoshop
Paint Shop Pro
GIF animátor
Adobe Flash

▫ Nejčastější formáty PC animací: GIF, SVG, SWF.

6
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• Text - Zobrazení jednotlivých znaků buď v grafické 
formě nebo ve formě znakové sady. 
▫ Fonty - Kaţdé písmeno nebo znak má svojí 

charakteristiku (řez písma). 
▫ Ta je určena:

- tvarem písma - udává název fontu 
(Times New Roman, Arial)

- velikost - udává se v počtu bodů na výšku znaku
- zobrazení - způsob zobrazení (horní a dolní index, stín, 

podtrţení)
- tloušťka čáry
- barva 

▫ Programy pro práci s titulky:

Subtitle Workshop
Subtitles Wizard
Submagic

▫ Nejčastější formáty titulků: sub, idx, srt, smi, 
SSA/ASS.

7
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://jech.webz.cz/multimedia.php
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Multimédia – nastavení počítače
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Teoretický úvod

• Pro přehrání 99% videí stačí pouze 2 programy - Pokud nechcete 
nad ničím přemýšlet a přehrávat téměř všechna videa, nainstalujte 
Haali Media Splitter a ffdshow s výchozím nastavením

• Pokud chcete ještě podporu formátů Real Media (RM, RMVB), 
nainstalujte Real Alternative.

• Další moţností je stáhnout si přehrávač VLC, který existuje i jako 
přenosná aplikace pro flashdisky a zvládá velké mnoţství formátů 
bez nutnosti cokoliv instalovat.

• Dalším vynikajícím přehrávačem s integrovanou podporou většiny 
existujících formátů videa je MPC-HC. 
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• Trh s videem šířeným po internetu ovládají 3 
velké společnosti - Microsoft, Apple a 
RealMedia. 

• Velké servery pro sdílení videa (např. YouTube) 
většinou pouţívají technologii Flash od 
společnosti Adobe 

• Na počítači však mnohem častěji najdeme videa 
ve formátech skupiny MPEG (Motion Picture 
Experts Group)

• Jsou to MPEG-1 (MPG soubory), MPEG-2 
(DVD, DVB), MPEG-4 ASP (AVI, známý jako 
DivX) a MPEG-4 AVC (také známý jako H.264).
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Jak tedy přehrávání videa vlastně funguje?

• Na začátku je vstupní multimediální soubor a na 
konci video a zvukový výstup. 

• V zásadě potřebujete pro kaţdé video 3 filtry -
splitter, video dekodér a audio dekodér. 

• Splitter se postará o rozdělení vstupního 
souboru na zvuk a video, případně titulky, 
zbytek práce odvedou dekodéry. 

• Pokud jeden z filtrů chybí, nemusí hrát video 
vůbec!
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Přehrávání videa v Grapheditu
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• Pro přehrávání videa ve Windows nepotřebujete 
kodeky nýbrţ filtry. 

• Název kodeky se ale ze setrvačnosti pouţívá 
dodnes i pro filtry 

• Pro správné pochopení některých problémů je 
však třeba tyto dva pojmy důsledně rozlišenovat
a pamatovat si, ţe k přehrávání se kodeky
nepouţívají! 

• Kromě filtrů také samozřejmě potřebujeme 
nějaký přehrávač.
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Naprostá většina přehrávačů vyuţívá systém grafů od 

Microsoftu a mluvíme potom o DirectShow přehrávačích.

• Windows Media Player,

• Media Player Classic (alias MPC), 

• ViPlay, 

• MV2Player, 

• Zoom Player, 

• fusion a plno dalších.

Systém DirectShow pouţívá pro přehrávání videa 
také oblíbený hudební přehrávač WinAMP. 
Přehrávače, které DirectShow nevyuţívají, jsou z 
Linuxu převzaté programy SMPlayer a VLC

7
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://jech.webz.cz/multimedia.php
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Internetové servery

• Prvním krokem je přejití na jeden z moţných 
serverů, kde najdete  daný program

• Přiklady stránek

▫ www.stahuj.cz

▫ www.ulozto.cz

▫ www.slunecnice.cz
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Přejdeme na danou stránku 
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V seznamu si vybereme příslušný 

program
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VLC media player 2.0.4

• VLC media player vyniká především schopností 
přehrávat multimédia, jak hudební, tak i video formáty a 
to i s titulky. VLC media player si poradí s velkým 
mnoţstvím formátů a kromě toho mu není cizí ani 
streamování po síti. Software zbytečně neubírá 
systémové prostředky a tak se hodí i pro starší počítače a 
systémy. 

• VLC media player funguje na Windows, Linuxu, Mac 
OS X a několika dalších minoritních platformách, včetně 
Familiar Linuxu pro PDA a podobná zařízení.

• Vstupní zdroje: UDP, RTP, HTTP, FTP, MMS, obyčejné 
soubory, DVD, VCD, AudioCD, DVB-S/C/T

• Vstupní formáty: MPEG, AVI, ASF, WMA, WMV, OGG, 
MP4, MOV, Matroska, AAC, FLAC, aj. 
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Stáhnutí do PC
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Staţený instalační soubor otevřeme a 

pomocí průvodce nainstalujeme
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Zdroje

• www.slunecnice.cz
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Co najdete ve Windows

• Jsou to především samozřejmě filtry pro formáty společnosti 
Microsoft - AVI a ASF splittery, dekodéry WMV a WMA. 

• Jde o nástroje umoţňující oříznutí velkých video souborů, rozdělení 
na menší části nebo vyříznutí určité části. 

• Existují 3 základní řady WMA a WMV kompresí značené 1-3 nebo 
také 7-9 (podle verzí WMP se kterými se dodávaly). Všechny 3 verze 
obsahují pouze systém Windows XP a novější, do starších je třeba 
filtry doinstalovat

• Ve Windows dále najdeme filtry pro některé formáty skupiny 
MPEG. Jsou to hlavně MPEG-PS splitter a dekodéry MPEG-1 videa 
a MPEG-1 (MP2, MP3) zvuku.

• Ve Windows najdete přehrávač Windows Media Player
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Windows Media Player

• Program Windows Media Player umoţňuje 
přehrávat zvukové disky CD, datové disky CD a 
datové disky DVD, které obsahují hudební 
soubory nebo videosoubory (označované jako 
mediální disky CD). 

• Lze přehrávat také disky Video CD (VCD), které 
jsou obdobné jako disky DVD, ale kvalita 
videosouborů není tak vysoká.

3

 

 

Snímek 4 

 

4

 

 

 

  



Snímek 5 

 

5

 

Snímek 6 

 

• Videoformáty:
• *.WMV windows media video (dobrá kvalita, nízká 

velikost)
• *.MPEG videoformát digitálních kamer (v 

současnosti nejpouţívanější MPEG2-kamery a 
MPEG4-internet např. YouTube)

• *.AVI nejrozšířenější videoformát, Soubory typu 
AVI mohou obsahovat zvukovou i video stopu, coţ 
umoţňuje synchronní přehrávání videa a zvuku. 
Formát AVI specifikuje multimediální kontejner, 
který obsahuje jednu nebo více datových stop

• *.MOV videoformát společnosti Apple (např. 
digitální fotoaparáty), který přehrává program 
QuickTime
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• Audio-Videokodeky = komprimování = 
sniţování kvality videa

▫ DivX - placený

▫ Xvid – free (zdarma dostupný)

• Audio formáty

▫ *.MP3 je formát ztrátové komprese zvukových 
souborů. Při zachování poměrně vysoké kvality 
umoţňuje zmenšit velikost hudebních souborů v 
CD kvalitě přibliţně na desetinu, u mluveného 
slova však dává výrazně horší výsledky.

▫ *.WMA je formát ztrátové komprese 
zvukových souborů nahrazující MP3

7
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Moţnosti staţení přehrávačů videa

• Je více serverů, kde můţete stáhnout video 
přehrávače – doporučuji z vlastní zkušenosti 
však stránku:

• www.slunecnice.cz
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://jech.webz.cz/multimedia.php

• www.slunecnice.cz
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Popis
• Videokamera je elektronické zařízení, slouţící k 

zachycení pohyblivého obrazu a synchronního 
zvuku

• Data se ukládají u digitálních videokamer

▫ Videokazety 

▫ Paměťové karty (nejčastěji SDHC, xD) 

▫ Disky (DVD-R, DVD-RAM) průměru 8 cm 

▫ Pevné disky (HD nebo SSD) 

▫ Bez úloţného média – určené pro (bezdrátový) 
přenos obrazového signálu 
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Rozdělení videokamer dle uţivatelů
• Profesionální – pouţívají je velké televizní kanály a 

firmy natáčejícíreklamu. Finančně jsou velmi 
nákladné – vyrábí se v malých sériích 
▫ Studiové – určené do televizních studií, 

montované do pojízdných studiových stativů s 
vestavěnými monitory a interkomem ze střihového 
pracovištěvyznačují se vysokou kvalitou obrazu a 
vyšší minimální vzdáleností zaostření; mohou být 
spojeny s teleprompterem

▫ Přenosné (očka) 

3

Digitální kamera Canon XF300 Profi,
3x CCD ( obrazový snímač),
2 Mpx, 18x zoom, LCD 4„ ( obrazovka), 
nahrává do formátu MXF, 
2x CF slot (paměťové karty) - karta CF 32 GB: 
aţ 80 min Cena: cca 175000,_Kč http://www.bscom.cz/canon-

xf300-profi_d102701/  
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• Poloprofesionální – obecní televize, ţivnostníci 
(natáčející svatby apod.), velká studia – jako 
levnější (a postačující) variantu profitechniky
pro práci v terénu; mohou mít vyměnitelné 
objektivy s manuálním ostřícím a/nebo clonícím 
prstencem; mají externí mikrofon a současně 
umoţňují externí zvukový vstup; široké moţnosti 
nastavení, mj. např. integrovaný šedý filtr

4

Digitální kamera Canon XA10 , 
CCD 2 Mpx Digic DV III, 10x zoom, LCD 
3.5", nahrává do formátu AVCHD, MXF 
(1920x1080i), 64GB integrovaná paměť + 
2x SD/ SDHC/ XDHC slot, optická 
stabilizace, cena cca 45000,- Kč

http://www.bscom.cz/canon-xa10-
profi_d131466/  
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• Amatérské 

▫ – téţ zvané handheldy pro své malé rozměry a 
moţnost drţení za poutko v jedné ruce, určené 
široké veřejnosti, cenově dostupné, kompaktní 
konstrukce, neměnitelné objektivy, niţší kvalita 
obrazu i zvuku v porovnání s profesionálními 
kamerami 

5

Digitální kamera Canon 
LEGRIA HF R36 černá, 

CMOS 2.07 Mpx Full HD, 32x 
zoom, 3" dotykový LCD, 8GB, 
SD/SDHC/SDXC, USB 2.0, 
WiFi, optická stabilizace
Cena cca 6 500,- Kč http://www.bscom.cz/canon-legria-hf-r36-

cerna_d218884/
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• Speciální 
▫ Průmyslové –značná část jen v černobílé, vysoká citlivost, 

operativní i v noci, často s moţností řízení na dálku; lepší typy 
vybaveny i snímáním v infračerveném spektru 

▫ Outdoorové – miniaturní rozměry (asi o velikosti menší 
baterky), zpravidla široký pozorovací úhel, vysoká odolnost, 
často vodotěsné, prodávané v setu s úchyty na helmu, na řídítka 
horského kola, motocyklu nebo čtyřkolky,  automatické řízení 
expozice 

▫ Do automobilu – začaly se prodávat v posledních několika 
letech, inzerované jako „svědek“ případných dopravních nehod 
nebo sporných situací; 

▫ Špionážní – po éře Studené války se nyní prodávají jako 
gadgets v různých provedeních, např. zabudované do maket 
předmětů, přívěsků, zapalovačů, propisek apod. Většinou 
nahrávají v nízké kvalitě, často bez zvuku a v širokoúhlém 
zobrazení, s minimálními nebo ţádnými moţnostmi nastavení. 

▫ Kamerové sondy –, mezi mnoha například pro průzkumné 
roboty nebo nitrotělní sondy při náročných operacích. 
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PRINCIP SNÍMÁNÍ OBRAZU

• Zjednodušeně –světlo odraţené od snímaného 
objektu prochází objektivem a přes soustavu 
zrcadel dopadá na světlocitlivý snímací čip.

• Tam je přeměněno na elektrický proud, který 
elektronika kamery zpracuje na:

▫ Digitální obraz - soustavu jedniček a nul, z které 
po sloţení vyjde některý z digitálních formátů. 

▫ Data na nepáskových médiích bývají většinou 
ukládána v komprimované ztrátové formě 
(MPEG-4) stylem co záběr, to soubor. 
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• V dnešní době se setkáme hlavně se snímači obrazu CCD
a CMOS

• CCD je oproti CMOS poměrně nová technologie, mezi 
jejíţ výhody patří niţší výrobní cena a pouţití niţšího 
provozního napětí. Tyto snímače ale většinou nedosahují 
kvalit CMOS. 

• V amatérských CCD videokamerách se setkáme obvykle s 
jediným snímačem, na jehoţ pixelech jsou naneseny 
filtry, které propouští jen jednotlivé RGB kanály. 

• U poloprofesionálních kamer se pouţívají snímače tři, 
obraz je cestou rozloţen soustavou polopropustných 
zrcadel nebo hranolem na jednotlivé sloţky, ze kterých 
kaţdá barva RGB dopadne na jiný snímač. 

• První digitální videokameru sestrojil v prosinci 1975 
Steve Sassion, pracující ve firmě Kodak.

8

Snímač obrazu
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Full HD kamery

• Full HD kamery jsou digitální kamery vyuţívající 
obvykle záznamové médium SSD nebo flash disků. 

• Umoţňují nahrávat video ve vysoké kvalitě full HD 
(high definition) s rozlišením 1080p 
(1920×1080px). 

• Tyto kamery se díky vývoji technologií a 
miniaturizaci stávají dostupné pro všechny typy 
uţivatelů. 

• Proto se Full HD kamery pouţívají v profesionální 
filmařině, záznamy dovolených, adrenalinové sporty 
(speciální typ minikamery), záznamové zařízení v 
automobilech, záznam pro potřeby policie, celní 
správy jako důkazní materiál

9
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Seznam literatury

• -http://cs.wikipedia.org/wiki
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Základy natáčení
• Jsou dva druhy natáčení – realistické a hrané.

▫ Hrané situace jsou dopředu naplánované. Pro 
kameramana je to toto natáčení lehčí, neboť si 
můţe dopředu rozmyslet, kde bude nejhodnější 
místo pro kameru, jaké volit záběry. Má moţnost 
si vše promyslet a připravit se. Proto se od něj 
očekává velmi dobrý výsledný snímek.

▫ Realistické natáčení je mnohem těţší, neboť 
člověk neví, co a kde se odehraje v příštích 
sekundách. Kameraman musí být pohotový a 
jednat rychle, avšak ne ukvapeně. Příklad takové 
situace můţe být třeba natáčení rodinné oslavy či 
svatby. V podstatě úplně všechno co se nedá 
naplánovat a dopředu připravit.
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Držení kamery

• Pouţívat stativ nebo drţet kameru v ruce?
• Ne vţdy je moţné pouţít stativ a je nutné točit „z 

ruky“. Při hraném natáčení je ve většině případů 
vhodné pouţití stativu, scény jsou pak klidné, 
plynulé a při pouţití transfokátoru 
neroztřepané.

• Točení „z ruky“ je naopak vhodné pro přidání 
neklidu a napětí do záběru. Pokud se jedná o 
subjektivní pohled (pohled filmové postavy 
jejíma očima), je tento způsob drţení kamery 
dokonce ţádoucí.

• http://hucak.osu.cz/video/drzeni_kamery.php
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Pohyby kamery

• Mohou být aktivní a pasivní.
▫ Pasivní znamená, ţe pohyb není prováděn kamerou 

samotnou, ale zařízením, na kterém je kamera 
uchycena (vozíky, ramena, auto, …)

▫ Aktivní pohyb kamery můţe být vertikální (shora dolů 
nebo zdola nahoru, pouţívá se pro natáčení vysokých 
objektů, jako jsou například strom, věţ zámku, stoţár, 
vysílač, ale třeba i lidská postava z blízka) či 
horizontální (vodorovně, označován téţ jako 
panorama).

• Kaţdý záběr by měl začínat a končit statickým 
záběrem, který se pak můţe pouţít na prolnutí z 
obrazu do obrazu.
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Velikosti záběru
• Záběry na sebe musí navazovat a to jak 

tematicky, tak i velikostně. 

• Univerzálním měřítkem pro velikost záběru je 
člověk – lidská postava.

• Rozdělení záběrů:

▫ Velký celek

▫ Celek

▫ Polocelek

▫ Detail

▫ Velký detail

5
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• Velký celek –velký celek se pouţívá pro 
vyobrazení velkého záběru, většinou exteriéru 
(krajinka). V záběru nemusí být postava. Pokud 
však je, je téměř nepostřehnutelná – splývá s 
okolím. Tento záběr se většinou pouţívá pro 
začátek či konec filmu (říká se, ţe tento záběr 
“otevírá“ nebo „zavírá“ scénu).
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• Celek – v záběru by měl být člověk celý (od 
hlavy aţ k patě). Zdůrazňuje pohybovou činnost 
člověka (tanec, chůze). V dnešní době, kdy se 
pouţívá poměr stran 16x9 či dokonce 2,40x1, je 
umístění člověka do celku hodně náročné.
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• Polocelek – člověk je brán většinou od pasu 
nahoru. Důleţité je, aby byl prostor po stranách, 
například kdyţ postava rozpaţí ruce, měly by být 
celé v záběru. Zde se uţ kromě pohybových 
činností projeví i mimika postavy (ale není to 
prioritou).
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• Detail – část obličeje (většinou je záběr 
ohraničen shora půlkou čela a zespodu bradou) 
nebo předmět (hodinky, zbraň, klíče).
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• Velký detail – pouţívá se na zachycení 
předmětů či částí těla, které jsou malé, například 
diamant, špendlík, oko, jizva.
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Zdroje:

• http://cs.wikipedia.org/wiki

• http://hucak.osu.cz/video/drzeni_kamery.php

• Foto: autor nebo jeho syn Matěj Bareš
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Multimédia – digitální animace
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 animovaný GIF
 princip: sekvence obrázků s určitou změnou
 omezený počet barev -> kvalita
 omezené možnosti animace

 technologie Flash (SWF)
 princip: plynulý přechod z jednoho obrázku do jiného 
 „bez omezení“
 vektorový formát pro webové prezentace

-1-  

 

  



Snímek 3 

 

Flash

• je grafický vektorový program

• Pouţívá se především pro tvorbu (převáţně 
internetových) interaktivních animací, 
prezentací a her. 

• Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá 
velikost výsledných souborů, protoţe se 
uchovávají ve vektorovém formátu.

• Zde je ukázka práce na Adobe Flash

▫ http://www.youtube.com/watch?v=ICjDrqktjnQ
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 Macromedia Flash
http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/animace/fla

sh/nahledy/

 Adobe LiveMotion
http://www.instaluj.cz/adobe-livemotion

Adobe Flash player

http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/ostatni/flashpl

ayer/

 Corel R.A.V.E.

 a další 

2-  
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 program pro tvorbu interaktivních multimediálních animací

 široké využití

 prezentace pro Internet i CD ROM
 interaktivní reklamní bannery
 výukové aplikace
 jednoduché hry
 kreslené seriály

 scriptovací jazyk ActionScript

 sdílená knihovna - sdílení symbolů (text, obrázek, zvuk, 
animační sekvence apod.) 

 import nejrůznějších vektorových i bitmapových souborů

 streaming - přehrávání souboru při jeho současném 
stahování
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-7-

 Pomocí klíčových políček - animace rám-rám (Frame by frame)
 Pomocí mezipohybů (tweening) - animace tweening motion

- animace tweening shape

Tweening shape
 se používá pro plynulý přechod (morfování)

jednoho jednoduchého tvaru do tvaru jiného
 pouze pro křivky a tvary, které jsou nakresleny

na jevišti, nebo vloženy na jeviště a rozbity na
tvary (Break Apart)

Tweening motion
 pro plynulý přechod velikosti, pozice, rotace
 zaměřena na animování veškerých symbolů,

filmových  klipů, tlačítek, textových bloků

Frame by frame
 nejjednodušší animace
 pro veškeré objekty, které jsou do programu 

Flash vloženy (tvary i symboly)

 

 

 

Snímek 10 

 

-8-  

 

 

  



Snímek 11 

 

-9-

 Neinteraktivní prezentace s hudbou – především pro výstavy a veletrhy

 Prezentace školy– různé akce (den otevřených dveří, …)

 Interaktivní prezentace s preloudrem – především pro Internet, může 
sloužit i jako výuková aplikace

 Prezentace technologie výroby limonády–

 Dynamická prezentace – pro různé účely (Internet i CD ROM)

 Dynamické šablony pro plazmovou obrazovku na škole

 Animovaný banner – reklama na Internetu

 Animované menu – navigační prvek využitelný v prezentacích 
různého typu 
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Zdroje informací

• http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/a
nimace/flash/nahledy/

• http://www.instaluj.cz/adobe-livemotion

• http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/osta
tni/flashplayer/

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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Rozdělení grafických formátů

 firemní (PSD, AI, FLA……)

 univerzální (GIF, JPEG, TIFF, PNG…)

 bitmapové (rastrové, bodové)
 vektorové 
 kombinace bitmapové i vektorové grafiky

Použití grafických formátů

 webové a multimediální prezentace na Internetu, 
offline multimediální prezentace 
-> optimalizace!
 DTP
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Bitmapové

 GIF
 JPEG, JPG
 PNG

Vektorové

 SWF
 SVG
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GIF = Graphics Interchange Format

 neukládá přímo barvy jednotlivých bodů 
-> barevná paleta

silné stránky
 dobře zvládá obrázky s ostrými
přechody barev (nápisy, loga, kresby),
velmi dobrý pro malé obrázky

 efektivní komprimace (LZW), monotónní
plochy zabírají minimum místa

 umožňuje animaci, prokládání
a průhlednost

slabé stránky
 nanejvýš 256 barev

 komprimační algoritmus patentován

 slabší pro fotorealistické obrázky,
především plynulé přechody

317 bytů 834 bytů

88 x 63 bodů 
4 790 bytů

176 x 126 bodů 
5 093 bytů
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JPEG = Joint Photographic Experts Group

silné stránky
 výborný pro fotografie a obrázky podobného charakteru (plynulé přechody barev)
 plná barevná informace (24 bitů)
 nastavitelná kvalita a s ní spojená velikost

slabé stránky
 ztráta (zkreslení) části grafické informace
 nevhodný pro kresby a nápisy
 neefektivní pro souvislé jednobarevné plochy a obrázky malých rozměrů
 neumí průhlednost a animace

JPEG 2000
 nově chystaná norma (r. 2010 - ISO 15444)
 extrémně vysoké rozlišení a maximální možná komprese
 změna komprese obrazu z DCT (Discrete Cosine Transformation) na Wavelet
kompresi
 možnost dekomprese obrázků do více rozlišení
 díky 256 barevným kanálům umožní zobrazit barvy CMYK nebo CIE Lab
 animovaný JPEG
 bude také obsahovat tzv. metadata – popis obr. -> ulehčení vyhledávání

 dosud nedořešená otázka možného licencování části specifikace
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-5-

PNG = Portable Network Graphics 

 vznikl jako reakce na licenční problémy GIFu -> měl odstranit jeho 
základní nevýhody – patentovaný algoritmus a omezený počet barev

silné stránky
 bez ztráty grafické informace
 plná barevná informace (24 i 48 bitů)
 velmi univerzální
 podporuje prokládání (algoritmus Adam7)
 256 nebo dokonce 65 536 úrovní průhlednosti
 podpora gamma korekce

slabé stránky
 méně známý formát, špatná podpora ve WWW klientech a grafických
programech (možnosti ukládání)
 neumí animaci
 nevhodný pro plně barevné fotografické obrázky (příliš velké)
 nelze používat paletu s 32 nebo 64 barvami
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GIF JPEG PNG

• Barevná hloubka 1-8 24              1-48

• Počet barev                                   256           16,7mil.      2,81*1012

• Podpora progresivních obrázků     ano              ano ano

• Transparentní obrázky ano ne               ano

• Animované obrázky ano               ne ano 

(MNG)

• Komprese   bezztrátová      ztrátová    bezztrátová

• Formáty budoucnosti: JPEG2000, SVG
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105 x 40 315 x 120

SVG 4,20 kB 4,21 kB

SVGZ 1,96 kB 2,07 kB

JPG 2,19 kB 7,45 kB

GIF 915 B 2,70 kB

PNG 1003 B 2,53 kB

Rozměr obrázku (v pixlech) a jeho 

velikost (v kB n. B)Formát obrázku
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Kvalita × velikost souboru (WWW)

Rozlišování počítačové a „nepočítačové“ grafiky

17.39%75%

11.24%50%

6.75%25%

3.39%10%

2.12%5%

1.71%0%

Stupeň 

komprese 

JPEG

 

Zdroje informací

• http://cs.wikipedia.org/wiki
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První krok je registrace

3
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Výběr osobních, firemních stránek 

nebo e-shopu

4
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Výběr šablony

5
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Vyberete co vše chcete mít na webu

6
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Upravte si vytvořené stránky

7
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Pouţité zdroje

• www.webnode.cz

8
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