Č. 
Téma 
Probírané body 
Hod
1 
Úvod - co vše je počítačová grafika? 
Na úvod si ukážeme, co vše je v současnosti nejčastěji zahrnováno do oblasti počítačové grafiky a určíme oblasti, kterými se budeme zabývat v tomto modulu.  
1 
2 
Bez teorie to prostě nejde 
2.1 Body a křivky aneb rastry a vektory 
2.2 Rozlišení, DPI, aneb kolik těch bodů vlastně je?  
2.3 Barevná hloubka aneb kolik těch barev vlastně je?  
2.4 Bity a bajty a jen malinko matematiky  
2.5 Formáty souborů aneb není obrázek jako obrázek  
2.6 Barevné modely RGB a CMYK  
2.7 S věrností bývá problém a to i s barevnou  
2.8 Není písmo jako písmo a v počítači zvlášť 
3 
3 
Malujeme rastrové obrázky 
3. 1 Okno rastrového programu 
3.2 Postup práce při vytváření obrázku 
3.3 Další nástroje složitějších programů 
1 
4 
Získáváme, snímáme, upravujeme a archivujeme fotografie 
4.1 Úvod do skenování fotografií 
4.2 Úvod do používání digitálního fotoaparátu  
4.3. Základy fotografování  
4.4 Získávání fotografií v digitální podobě  
4.5 Základní úpravy fotografií  
4.6 Archivace fotografií 
8 
5 
Vytváříme koláže 
5.1 Začneme výběry 
5.2 Zopakujeme si Schránku  
5.3 Bez vrstev to není ono 
2 
6 
Skládáme vektorové kresby  
6.1 Okno vektorového programu aneb co kde je 
6.2 Základní tvary jsou opravdu základní  
6.3 Obrys a výplň objektu  
6.4 Hrajeme si s objekty  
6.5 S efekty raději opatrně  
6.6 I fotografie může být objektem  
6.7 Text ve vektorovém editoru  
6.8 Ukázky dokumentů 
6 
7 
Pozor na barvy a kompozici 
7.1 Barev můžeme vybrat 16,7 miliónu 
7.2 Není jedno, kam to dáme  
7.3 Není papír jako papír 
2 
8 
Web potřebuje připravené obrázky 
8.1 Obrazovka není papír 
8.2 Drobná grafika a fotografie  
1 
9 
Animujeme obrázky 
9.1 Princip a využití animovaného gifu 
9.2 Postup při tvorbě animovaného gifu 
2 
10 
Tvorba a čtení PDF souborů 
10.1 Charakteristika PDF souboru a jeho využití. 
10.2 Čtení PDF souborů, ovládání programu Adobe Acrobat Reader, případně jiného (např. v OS Linux).  
10.3 Vytváříme PDF soubor 
2 
11 
DTP studio aneb jak pracují profesionálové 
11.1 Od návrhu k tisku 
11.2 DTP studio to nemá lehké 
1 
12 
Potřebné technické a programové vybavení  
12.1 Pokud nás grafika baví 
1 
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