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Název materiálu: Grafika  

Datum ověření: 27. 11.  2012 Třída: 9.A 

Ověření ve výuce: ICT 



Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

1. Jaké jsou grafické formáty– porovnání 

2. Jak poznáme typ 

3. Rastrový obrázek – získání, formáty 

4. Různé rozlišení, barevná hloubka, barevné modely 

5. Vektorový obrázek – získání, vytvoření 

 



výklad 



 k tvorbě umělých grafických objektů  

 na úpravu zobrazitelných a prostorových 
informací, nasnímaných z reálného světa 
(například digitální fotografie a jejich úprava, 
filmové triky).  



Bitmapové – rastrové 
 

Vektorové – objektové 
 

3D 



bitmapa vektor 

◦ věrně otiskne realitu 

◦ velký soubor 

◦ zvětšováním se 
dostaneme až na 
rastr (čtverečky místo 
bodů) 

◦ zvětšením ztrácí 
kvalitu 

 

◦ malý soubor 

◦ není věrné zobrazení 
(vše převádí na 
matematické objekty) 

◦ nevhodné pro 
fotografie 

◦ výborné pro kreslení 

◦ lze libovolně 
zvětšovat bez ztráty 
kvality!!! 



 bitmapa 
◦ *.bmp  
◦ *.jpg (přibližně 10x menší než stejný soubor uložený jako bmp) 

◦ *.gif 

◦ *.tif, *.png, *.jpg2000… .  

◦ JPEG, PNG, GIF a TIFF 

 Vektorové soubory 
◦ *.cdr (vytvořila firma Corel Draw) 

◦ *.wmf 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format


Formáty ukládání rastrových obrázků – BMP, JPG, GIF, TIF, PNG 

 

Získání rastrového obrázku 

Vytvořením v rastrovém 

grafickém programu  

Skenování 

Digitální fotoaparát 

Videokamera 

Sejmutí obrazovky 

Obrázkové databanky 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=rastrov%C3%BD+obr%C3%A1zek&hl=cs&sa=X&tbo=d&biw=12

80&bih=705&tbm=isch&tbnid=Zkea9ib-

p9l8lM:&imgrefurl=http://www.gvmyto.cz/internetmoravek/pg.html&docid=BcEKthyB11nFrM&img

url=http://www.gvmyto.cz/internetmoravek/img/ryba2.jpg&w=247&h=158&ei=wfnGULDCMsaLsw

bS8IBw&zoom=1&iact=hc&vpx=233&vpy=196&dur=1020&hovh=126&hovw=197&tx=95&ty=111

&sig=115066149920841163350&page=1&tbnh=126&tbnw=197&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r

:1,s:0,i:127 



DPI je zkratkou anglického Dot Per Inch, což 
přeloženo do češtiny znamená počet bodů na 
palec. 

 DPI označuje v podstatě hustotu obrazové 
informace. 

          300 DPI     72 DPI  

http://gimp.comuv.com/content/size/size_dpi_300.png 



Barevná hloubka udává kolik různých barev může mít jeden bod 
(pixel) obrázku. 
Čím vyšší je barevná hloubka, tím více barev se rozlišuje. 

 

Černobílý - 2 barvy 

 

Stupně šedi - 256 odstínů 

 

8 bitů - 256 barev 

 

24 bitů - 16 777 216 barev 

http://www.google.cz/imgres?q=barevn%C3%A9+modely&hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=mLpdvJe6EpBBLM:&imgrefurl=http://www.indos.cz/a.asp%3Fa%

3D2002082%26db%3D777&docid=o65fuDsJRHuCZM&imgurl=http://www.indos.cz/upload/global/media_explorer_2_1.jpg&w=473&h=388&ei=CW-4UK7vOI-

VswaQgIHgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=201&dur=1217&hovh=203&hovw=248&tx=113&ty=103&sig=115066149920841163350&page=1&tbnh=154&tbnw=209&start=0&

ndsp=27&ved=1t:429,r:20,s:0,i:147 



RGB - red, green, blue - monitor 

CMYK (azurová, cyan - purpurová, magenta - žlutá, yellow - 
černá, black) - tiskárna 

http://www.google.cz/imgres?q=barevn%C3%A9+modely&start=160&hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=8kE3fYHbRhED9M:&imgrefurl=

http://www.jardaz.cz/articles.php%3Farticle_id%3D25&docid=vjbNn4eMHNjp_M&imgurl=http://www.jardaz.cz/soubory/grafika/ras1.gif&w=351&h=400&ei

=OW-4UJb4L8fusga3-

4DADg&zoom=1&iact=hc&vpx=484&vpy=218&dur=1421&hovh=240&hovw=210&tx=115&ty=142&sig=115066149920841163350&page=6&tbnh=153&tb

nw=133&ndsp=31&ved=1t:429,r:87,s:100,i:265 



Obrázky se skládají z objektů - křivek, textu, obrazců. Při změně 
velikosti obrázku se křivky přepočítají. 

Získání vektorového obrázku 

Vytvořením ve vektorovém grafickém programu (Corel Draw) 

Převod bitmapového obrázku na vektorový - trasovaní 

Obrázkové databanky 

 

Obrázek – vlastní tvorba v programu Corel 



Zdroje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz:   http://www.gvmyto.cz/internetmoravek/pg.html 

            http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrov%C3%A1_grafika 

http://www.rw-designer.com/computer-image-cz 

http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/
http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/

