
 
Pořadové číslo vzdělávacího programu:  2 

Název vzdělávacího programu:   Základy vektorové a bitmapové grafiky 

- Zoner Callisto5, Zoner Photo Studio 

 

Obsah:  

 

Celková časová dotace kurzu je stanovena na 8 hodin. Dílčí témata jsou rozdělena do 4 logických 

bloků následovně:  
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- úvod do problematiky zpracování grafických informací na PC  

- definice pojmů vektorová a bitmapová PC grafika, způsoby využití v praxi 

- objasnění konkrétních rozdílů mezi vektorovou a bitmapovou grafikou 

- základní grafické formáty souborů běžně využívané při práci na PC 

 

Úvodní hodina kurzu bude věnována širšímu pohledu na problematiku základního 

zpracování obrazového materiálu na PC. Podrobně vysvětleny budou dva základní 

systémy tvorby grafických souborů, vektorová a bitmapová grafika. Účastníci budou 

seznámeni s principy vykreslování obrazců v jednotlivých systémech, s jejich 

přednostmi i nevýhodami, a oblastí využití konkrétních prvků obou stylů.   
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Vektorová grafika v programu Zoner Callisto 5 

- popis uživatelského prostředí programu, nastavení dokumentu 

- vytváření základních tvarů, objektů, osvojení práce se základním panelem nástrojů 

- výběr a editace objektů, práce s křivkami, přímkami, tvarování objektů  

- nastavení barevného spektra obrysu i výplně objektů, míchání barev, práce se stíny 

- vkládání textu, tvarování textového rámce, převádění textu na křivky 

- tvorba vizitek, import bitmapových podkladů, export vytvořených prací do jiných 

souborů 

 

Druhý blok bude věnován základům práce s vektorovým editorem Zoner Callisto 5. 

Tento program je ideálním vstupním systémem pro pochopení principů práce 

s vektory, osvojení a automatizaci postupů při tvorbě vektorových grafických 

souborů. Software byl vyvinut tuzemskou firmou Zoner, jeho prostředí je tak plně 

v českém jazyce. Úvodem bude podrobně popsána pracovní plocha programu, 

možnosti zobrazení ovládacích panelů, skrývání nabídek a počáteční nastavení 

dokumentu před započetím prací. Následovat bude tvorba předdefinovaných objektů, 

jejich přesouvání, odstranění, změna velkosti, kopírování. Při těchto bazálních 

činnostech bude kladen důraz na osvojení principů využití základního panelu 

nástrojů a součinnosti ovládání programu kombinací myši a klávesnice. Dále se 

budeme zabývat tvorbou křivek a jejich tvarováním. Vysvětlen bude princip volby 

barevného spektra výplně i obrysu objektů, míchání barev, využití stínování, 

průhlednosti. Stěžejním prvkem bude vkládání textu. Seznámení s tvarováním 

textové základny, usazením textu, zrcadlením a převodem textu na křivky. Účastníci 

budou aktivně zapojeni do výukového procesu v průběhu celého kurzu. Každý bude 

mít k dispozici vlastní PC a průběžně bude pod vedením lektora aktivně tvořit a 

procvičovat probírané učivo.  
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Bitmapová grafika v programu Zoner PhotoStudio 

- seznámení a popis uživatelského prostředí Zoner PhotoStuio 

- představení funkcí dílčích celků plochy, navigátor, průzkumník 

- editor, základní nastavení, možnosti úprav obrázků 

- reálná a datová velikost grafických souborů, změna rozměrů obrázků 

- ořez obrázků, klonovací razítko, korekce červených očí 

- vylepšení obrazu s využitím histogramu a křivek 

- efekty, vkládání textu, rámečků, okrajů   

- převody obrazových dat do různých grafických souborů 

 

Tato část kurzu bude zaměřena na zpracování bitmapových obrázků v prostředí 

programu Zoner PhotoStudio. Počátek bude soustředěn na popis rozložení funkčních 

částí určených především pro zobrazování a vyhledávání grafických souborů. 

Podrobněji se budeme zabývat zejména aktivní části úpravy grafických souborů 

nazvané editor. Podrobně budou vysvětleny stěžejní, nejčastěji využívané funkce, 

které jsou nepostradatelné při přípravě výukových materiálů, publikaci na webových 

stránkách školy, či použity v propagačních materiálech. Detailně budeme zaměřeni 

na změnu datové velikosti obrázku, jež je hojně využívána při zpřístupnění 

fotogalerií na webových stránkách, výřezu požadovaných částí obrázku, vylepšení 

obrazu nevýrazných či poškozených fotografií, retušování nedostatků v obrazovém 

materiálu pomocí klonovacího razítka, vkládání textových informací do obrázků a 

ukládání hotových prací do různých grafických formátů dle potřeby finálního použití.  

Účastníci budou aktivně zapojeni do výukového procesu v průběhu celého kurzu. 

Každý bude mít k dispozici vlastní PC a průběžně bude pod vedením lektora aktivně 

tvořit a procvičovat probírané učivo. 
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- možnosti využití tvorby, úpravy grafických souborů při tvorbě výukových materiálů 

- zdroje grafických souborů, galerie, internetová alba 

- vlastnická práva, vyhledávání grafických souborů na internetu 

- ukládání a zálohování grafických souborů 

 

Závěrečná část bude věnována konkrétním ukázkám využití upravených obrazových 

materiálů při tvorbě výukových materiálů, problematice vlastnických práv vázaných 

na určité grafické práce, možnostem aktivního vyhledávání obrázků a tvorbě 

elektronických fotoalb.  

 

 

Forma:  

prezenční kurz 

Vzdělávací cíl:  

Účastníci se seznámí se základními principy tvorby a úpravy grafických souborů v PC. Budou schopni 

samostatně vytvářet například vizitky, pozvánky, diplomy, CD obaly ve vektorovém grafickém 

systému Zoner Callisto 5. Dále si osvojí možnosti úprav bitmapových obrazových materiálů. Budou 

umět vhodně zvolit datovou velikost souboru pro jeho konkrétní využití, naučí se vytvořit požadovaný 

výřez z obrazové předlohy, provádět základní vylepšení nezdařených snímků, či pokročilé retušování 

pomocí klonovacího razítka. Všechny jmenované dovednosti budou pro účastníky významným 

přínosem v oblasti přípravy výukových materiálů v tištěné i digitální formě.  


