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Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - software

Anotace:  

1. Co jsou grafické editory

2. Jaké existují grafické programy 

3. Prohlížeče, editory, katalogy fotek - příklady

4. Bitmapové a vektorové programy – příklady, použití

5. Speciální vektorové programy





 slouží k 
◦ vytváření obrázků

◦ editování obrázků 

◦ editování fotografií

 dnes populární zejména kvůli digitální 
fotografii



 Prohlížeče

 Skutečné editory

 Katalogy fotek a obrázků



◦ slouží k prohlížení obrázků a 
fotografií

◦ Irfan, ACDSee, xNview… - freeware

◦ mají jednoduché editační funkce
 ořež, otočení, kontrast, jas…



◦ prohlížení + úpravy obrázků

◦ Corel Draw, Pait Shop, Adobe Photo
Shop… - dost drahé

◦ GIMP, Zoner Callisto, Paint.NET, Pixlr
- zdarma

◦ DraftSight x AutoCAD



◦ Picasa (from Google!) – free

◦ Zoner Photo Album - free



Kvalitní bezplatné grafické programy Levné a profesionální programy

DraftSight AutoCAD LT

DWG TrueView

Google SketchUp ArchiCAD

Gimp Adobe Photoshop

3DS Max



◦ ukládá obrázek bod po bodu
◦ typické pro fotografie
◦ velká velikost obrázku 
 např. tento monitor má 1280 x 1024 bodů, každý bod má 

možnost několika milionů barev…

◦ Bitmapové editory jsou vhodné především pro 
úpravu digitálních fotografií a ilustrací. 

◦ Některé bitmapové editory, jako např. GIMP nebo 
Photoshop umožňují vytváření vektorových objektů 
(kružnic, lomených čar aj)



◦ ukládá obrázek jako matematický popis křivek a 
objektů

◦ plošně stejně velký obrázek je daleko menší jako 
soubor (v porovnání s bitmapovým)

◦ Vektorové editory jsou užitečné pro vytváření 
schémat, nákresů s ostrými hranami, technických 
výkresů, diagramů apod., některé z nich 
podporují vytváření animací.

◦ vektorové editory (CorelDraw, Adobe Illustrator, 
Xara Xtreme)



 používají se pro technické kreslení (anglicky 
Computer Aided Design, CAD).

 Jiné programy slouží ke generování 
trojrozměrné vektorové grafiky (např. Maya, 
Blender).
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