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Summary 
Nowadays, computers have flooded whole world and their progress is going 

forward by leaps and bounds. The graphic is one of the headstones of all computers and 

is entering many branches. The computer graphic is used a lot in building industry, 

health care and, of course, film and game industry. 

This work outlines the basic definitions from the area of computer graphic and software 

with which is possible to processed the graphic. Here is mentioned the procedure for 

creating a multimedia educational program, which is the main goal of this work. The 

multimedia program contains videos that clearly illustrate the essential operations 

carrying out in vectorial and screening editor. 

 
Keywords: computer, graphics, software, multimedia 
 
 
 
 
Anotace  
 Počítače v dnešní době zahltily celý svět, jejich pokrok jde v před mílovými kroky. 

Grafika je jedním ze základních kamenů veškerých počítačů a dostává se do spousty 

odvětví. Počítačové grafiky se hojně využívá ve stavebnictví, lékařství, návrhářství a 

samozřejmě ve filmovém a herním průmyslu.  

 V této práci jsou nastíněny základní pojmy z oblasti počítačové grafiky a 

software, kterým je možné grafiku zpracovávat. Je zde uveden postup pro vytvoření 

multimediálního výukového programu, což je hlavní cíl této práce. Multimediální 

program obsahuje videa, která názorně ukazují základní operace prováděné ve 

vektorových a rastrových editorech. 

 
Klíčová slova: počítač, grafika, software, multimediální 
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1 Úvod 
 Každý z nás se dennodenně setkává s grafikou v jakékoliv podobě, ať jsme v práci 

nebo doma, na každém kroku se setkáme s nějakým prvkem z oblasti počítačové 

grafiky. Spousta spotřebního zboží je doslova závislá na této technologii, ať už jsou to 

mobilní zařízení, televize, kamery, ale hlavně počítače, jejichž vývoj jde velmi rychle 

kupředu.  

 Počítače jsou v dnešní době nepostradatelným pomocníkem v širokém spektru 

odvětví. Většina z nich je napojena na nějaké výstupní zařízení, které nám usnadňuje 

práci s počítačem, jedná se především o monitory, jejichž počátky se datují už do roku 

1897.  Vývojem času jsme se od katodové trubice, která byla základem prvních televizí, 

dostali až na ultratenké LCD displeje. Vývoj displejů v dnešní době spěje k vývoji 3D 

displejů, což bude bezesporu další velký krok v multimediálních technologiích. 

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit multimediální výukový program z oblasti 

počítačové grafiky, po jehož zhlédnutí byste měli získat jak teoretické tak praktické 

vědomosti o počítačové grafice.  

 V první části bakalářské práce jsou uvedeny základní pojmy z počítačové grafiky. 

Dozvíte se, jakou roli hraje v počítačové grafice světlo, jak dělíme barevné prostory a  

jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou.  

 V druhé části je popsán software a hardware pro práci s počítačovou grafikou. 

Budou zde uvedeny příklady vektorových a rastrových editorů, jejich základní popis a 

funkce. U Hardwaru budou uvedeny příklady vstupních a výstupních zařízení, které se 

využívají v počítačové grafice. 

 Třetí část bude věnována softwaru, který se dá využít pro tvorbu multimediálního 

obsahu. Za použití multikriteriální analýzy bude vybrán z každé kategorie jeden 

program, který bude nejvhodnější pro vytvoření multimediálního výukového materiálu. 

Díky této analýze vzejde jeden program pro práci ve vektorovém editoru, následně 

program pro zpracování rastrové grafiky. Třetím programem bude software pro 

zachycení videa z obrazovky a posledním programem bude E-Learningový software pro 

výrobu samotného multimediálního výukového materiálu. 

V poslední části bude popsán postup tvorby výukového materiálu. Detailně zde bude 

uvedeno, jak se pracuje v programu pro zachycení videa z obrazovky a především práci 

v E-Learningovém programu.  



Petr Šimůnek: Počítače a grafika 

2009                                                               2  

2 Základní pojmy z oblasti grafiky 
  Výčet základních pojmů v oblasti grafiky bude věnován světlu a barvám. Zde 

bude naznačeno v jakých mezích je světlo viditelné, bude vysvětlen pojem gamut a 

budou vyjmenovány všechny typy barevných prostorů. Dále bude v této kapitole 

popsána rastrová a vektorová grafika. 

2.1 Světlo 
 Viditelné světlo je z fyzikálního hlediska elektromagnetické záření o vlnové délce 

400-750 nm.  Ke každé barvě je přiřazena určitá vlnová délka. Přehled základních barev 

a jim přiřazených vlnových délek jsou podrobně vypsané v tabulce 1. Nižší hodnoty 

odpovídají infračervenému světlu, zatímco vyšší ultrafialovému záření. Člověk je 

schopen rozlišit 4x105 různých barev a odstínů[1].   

Tabulka 1: Vlnové délky základních barev 

BARVA VLNOVÁ DÉLKA 
Ultrafialové záření 10-400 nm 

Fialová 360-430 nm 
Indigová 430-455 nm 
Modrá 455-490 nm 
Zelená 490-550 nm 
Žlutá 550-590 nm 

Oranžová 590-650 nm 
Červená 650-760 nm 

Infračervené záření 720-300000 nm 

2.2 Gamut 
 Gamut je soubor všech barev, které je zařízení schopno zaznamenat  nebo 

reprodukovat. Ze záznamových zařízení jmenujme například fotoaparát nebo scanner. 

Pod zařízením, které reprodukuje barvu si můžeme představit tiskárnu nebo monitor. 

Například monitor dokáže pracovat s jiným rozsahem barev než inkoustová tiskárna. Na 

obrázku č. 1 se můžete podívat, jak vypadá gamut lidského oka, do něj je vykreslen 

gamut barevných prostorů RGB a CMYK[2]. 
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Obrázek 1: Gamut lidského oka, barevného modelu RGB a barevného modelu CMYK 

2.3 Barevné modely 
Prostory RGB, RGB(α) 
 Barevný model RGB je tvořen třemi barevnými složkami a to červenou (R-red), 

zelenou (G-green) a modrou (B-blue). V tomto modelu nejde o míchání tiskových 

barev, ale o míchání světel, je to tzv. aditivní míchání, které je znázorněno na obrázku č. 

2. Sloučením všech tří světel vznikne světlo bílé. Barevný model RGB(α) je doplněn 

informací o průhlednosti. Model RGB je možné zobrazit jako krychli (viz. obrázek č. 

4), ve které každá z kolmých hran udává škálu mohutností barevných složek. Potom 

libovolný bod se souřadnicemi (r,g,b) v této krychli udává hodnotu výsledné barvy[1], [2]. 

              
           Obrázek 2: Aditivní míchání barev[32]                       Obrázek 3: Subtraktivní míchání barev[32] 

 

Prostory CMY, CMYK 
 Barevný model CMY, používá stejně jako model RGB tři barevné složky, kterými 

jsou tyrkysová (C-cyan), fialová (M-magneta) a žlutá (Y-yellow). Rozdíl je v tom, že 

tento model už míchá skutečné barvy a ne světlo, jak je tomu u modelu RGB. Tomuto 

míchání se říká subtraktivní. Smícháním všech tří barev již není barva bílá, ale barva 
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černá, jak můžete vidět na obrázku č. 3. Když do barevného modelu CMY přidáme 

čtvrtou základní barvu, dostaneme model CMYK, zde je přidána černá (K-blacK) barva. 

Velikost této složky získáme jako minimální hodnotu ze složek c, m, y, které poté 

snížíme o k. Tento barevný model lze stejně jako model RGB popsat jednotkovou 

krychlí (viz obrázek č. 4). Sčítání hodnot CMY ovšem odpovídá subtraktivnímu 

skládání barev, takže vrchol [1,1,1] reprezentuje černou barvu [1], [2]. 

     

Obrázek 4: Geometrická reprezentace prostoru RGB (vlevo) a CMY (vpravo)[31] 

 

 Převod mezi prostory RGB a CMY je vyjádřen v následující rovnici. Vyjádříme-li 

barevný vektor v prostoru RGB tříprvkovou maticí [r g b], určíme vektor [c m y] 

v prostoru CMY odčítáním matic [1]. 
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                                             Rovnice 1: Maticový převod mezi RGB a CMY 

 

Prostory HSV a HLS 
 Tyto prostory jsou opět definovány trojicí složek, tentokrát nejde o vyjádření 

základními barvami, ale třemi parametry. U prostoru HSV mezi tyto parametry patří 

barevný tón (H-hue), sytost (S-saturation) a jasová hodnota (V-value). U prostoru HLS 

je jasová hodnota V nahrazena světlostí (L-lightness). Geometrická reprezentace 

prostoru HSV a HLS je zobrazena na obrázku č. 5. Velkou výhodou oproti modelům 
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RGB a CMY je to, že modely HSV a HLS umožňují měnit jeden parametr barvy, 

zatímco ostatní dva zůstanou zachovány [1], [2]. 

     
Obrázek 5: Geometrická reprezentace prostoru HSV (vlevo ) a HLS ( vpravo )[31] 

 

Barevné prostory v číslech 
 V následující tabulce si je popsáno jak jsou jednotlivé barvy vyjádřeny číselně 

v různých barevných prostorech. Prostory RGB a CMY jsou vyjádřeny číselně, barevný 

prostor HSV je vyjádřen procentuelně. Rozsah hodnot u RGB a CMY je od 0 do 255, 

HSV je 0% do 100% a vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých složek H (hue), S 

(saturation), V (value)[1]. 

Tabulka 2: Číselné vyjádření barevných prostorů RGB, CMY a HSV 

Barva R G B C M Y H S V 
Bílá 255 255 255 0 0 0 0% 0% 100% 

Černá 0 0 0 255 255 255 0% 0% 0% 
Červená 255 0 0 0 255 255 0% 100% 100% 
Zelená 0 255 0 255 0 255 120% 100% 100% 
Modrá 0 0 255 255 255 0 240% 100% 100% 
Žlutá 255 255 0 0 0 255 60% 100% 100% 

Azurová 0 255 255 255 0 0 180% 100% 100% 
Fialová 255 0 255 0 255 0 300% 100% 100% 

šedá (50%] 128 128 128 128 128 128 0% 0% 50% 
šedá (tmavě) 64 64 64 192 192 192 0% 0% 25% 

Růžová 255 128 128 0 127 127 0% 50% 100% 
tmavě červená 203 0 0 52 255 255 0% 100% 80% 

Hnědá 128 0 0 127 255 255 0% 100% 50% 
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2.4 Vektorová grafika 
 Vektorová grafika pracuje s křivkami a objekty, jejím základem je matematika. 

Hlavní výhodou vektorové grafiky je, že daný objekt můžeme libovolně zvětšovat a to 

bez ztráty na kvalitě, jak můžete vidět na obrázku č. 6.  

                         
Obrázek 6: Vektorový obrázek, originální velikost( vlevo) a přiblížený (vpravo) 

2.4.1 Grafické vektorové formáty 
 Každý počítačový program na zpracování vektorové grafiky může exportovat 

různé typy souborů. Standardně exportují své nativní soubory většinou s konkrétní 

příponou jako např. CDR (pro Corel DRAW) nebo AI (pro Adobe Illustrator). Některé 

programy umějí číst i soubory s cizími příponami, ale v zásadě je lepší mít data uložena 

v nějakém univerzálním souboru, jakým je například EPS (Encapsulated PostScript), 

který byl speciálně vytvořen pro přenos.  

 CDR je formát vektorové grafiky, který používá jako svůj hlavní výstup software 

Corel Draw od společnosti Corel Corporation[2]. 

 DWG je výchozím formátem programu AutoCAD. Umožňuje ukládat 2D i 3D 

data. Některé konkurenční programy dnes umožňují jeho čtení i zápis, protože je to ale 

neveřejný formát firmy Autodesk, kompatibilita takto vytvořených souborů není 

zaručena. K věrnému prohlížení DWG výkresů slouží bezplatný prohlížeč Autodesk 

DWG TrueView[3]. 

 PS, EPS je formát určený ke grafickému popisu tisknutelných dokumentů 

vyvinutý v roce 1985 firmou Adobe Systems Incorporated. Jeho hlavní výhodou je, že 

je nezávislý na zařízení, na kterém se má dokument tisknout. Jeho standardní přípona je 

.ps. Pro interpretaci tohoto formátu se používá například volně šiřitelný program 
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GhostScript. Pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky se používá přípona .eps 

(Encapsulated PostScript)[4].  

2.5 Rastrová (bitmapová) grafika 
 Základem rastrové grafiky je pixel. V počítačové grafice jsou pozice dat uloženy 

jako matematické souřadnice. Zobrazovací plocha výstupního zařízení je však fyzický 

objekt. Pixely dělíme na fyzické a logické.  

 Fyzické pixely jsou body, které používá k zobrazování výstupní zařízení. Tyto 

prvky jsou přímo ovládány hardwarem výstupního zařízení. V praxi obrazové zařízení 

překrývá nebo skládá vedle sebe několik menších bodů tak aby vytvořily jeden barevný 

bod.  

 Logické pixely jsou matematické body, které specifikují polohu. Kromě 

informace o poloze nesou s sebou informaci o své barvě. Jsou to vlastně nejmenší 

částečky obrazu. Je třeba programově zajistit mapování mezi logickými a fyzickými 

pixely. 

2.5.1 Grafické rastrové formáty 
 Rastrové formáty ukládají obraz jako posloupnost pixelů. Každý pixel má svůj 

atribut a barvu. Pro tyto formáty se také často používá název bitmapové (bitová mapa). 

Podle počtu možných barev rozlišujeme formáty monochromatické (postihují jen dvě 

různé barvy), ve stupni šedi a barevné. Popis každého formátu se skládá z hlavičky, 

palety (mapy barev) a vlastních rastrových grafických dat[5].  

  JPEG (Joint Photographic experts Group) je nejrozšířenější formát pro 

ukládání fotografií a složitých obrázků. Vlastností, která stojí za jeho masivní oblibou, 

je poměrně účinná komprese dat, která je sice ztrátová, ale při volbě menší kompresní 

úrovně je formát JPEG použitelný i pro náročnější tiskové účely. Formát JPEG 

podporuje barevné režimy CMYK, RGB, stupně šedi, ale nepodporuje alfa-kanály a 

průhlednost[2].   

 BMP (Microsoft Windows Bitmap) je formát, který byl vytvořen pro Microsoft 

Windows, bohužel mu chybí dobré kompresní schéma, proto se nehodí pro ukládání dat 

s velkou barevnou hloubkou a pestrostí, uložený obrázek má pak příliš velký objem 

dat[6].  
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 GIF (Graphics Interchange Format) je jedním z nejuniverzálnějších rastrových 

formátů, využívá bezztrátové komprimační metody LZW. Tento formát je hojně 

využíván na internetu, je rychlý, snadno čitelný, lze s ním vytvářet animované obrázky 

a má možnost jedné barvy jako barvy transparentní[5]. 

 PCX je formát vyvinutý firmou ZSoft Corporation, nejvíce ho v minulosti 

využíval grafický editor PC-PaintBrush. Tento formát není univerzální a jeho komprese 

není příliš dobrá[7].  

 TIFF (Tag Image File Format) je využíván převážně v typografii. Obrázky 

uložené v tomto formátu jsou schopny nést velké spektrum barevných informací, 

kterými jsou například černobílá grafika, odstíny šedi, RGB, CMYK a další. TIFF 

podporuje využití jak bezztrátových, tak ztrátových kompresí[8].  

2.5.2 Komprese rastrového obrazu 
 Komprese je proces, při kterém se snižuje objem dat pokud možno bez ztráty na 

kvalitě. Komprese rastrového obrazu dělíme dle následujících metod[9]:  

  Ztrátová: Při uložení obrazových dat dochází  ke ztrátě informace, tato ztráta 

by však neměla ovlivnit vizuální vjem obrazu. Mezi ztrátové metody můžeme 

zařadit DCT (diskrétní kosínová transformace) nebo fraktálovou kompresi. 

  Bezztrátová: Při uložení obrazových dat nedochází  ke ztrátě informace. Mezi 

bezztrátové metody patří například metoda kvadrátového stromu, RLE (run 

lenght encoding) metoda, LZW komprese (Lempel-Ziv, Welch), Huffmanovo 

kódování – VLR (variable lenght encode). 

  Symetrická: komprese a dekomprese je stejně časově výpočetně náročná. 

  Nesymetrická: komprese a dekomprese není stejně časově výpočetně náročná.  

  Na fyzické nebo logické úrovni: komprese dat se děje na úrovni bitů (nebo již 

při získávání dat). 
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2.6 Srovnání rastrové a vektorové grafiky 
V následující tabulce jsou shrnuty hlavní rozdíly mezi vektorovou a rastrovou 

grafikou. 
Tabulka 3: Srovnání rastrové a vektorové grafiky[9] 

 Vektorová grafika Rastrová grafika 

Základní prvek Úsečka, křivka Bod (pixel) 

Vlastnosti 

základního prvku 

1. matematický popis (např. 

souřadnice počátečního a 

koncového bodu 

2. vlastnosti (barva čáry, styl, …) 

Atributy pixelu – 

barva, průhlednost 

Výhody 
Jednoduché zvětšování, 

zmenšování. 

Možnost zpracovat 

jednotlivý pixel 

Nevýhody 

Velikost souboru záleží na počtu 

objektů. 

 

Problémy při 

zvětšování, zmenšování 
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3 Grafika na počítačích, práce s grafikou 
 Tato kapitola bude věnována softwaru a hardwaru, který je možno využít pro 

práci s počítačovou grafikou. Bude popsán nejpoužívanější software pro rastrovou a 

vektorovou grafiku, jejich základní specifikace a možnosti. Software z hlediska 

autorských práv dělíme na OEM , DEMO, TRIAL, SHAREWARE, FREEWARE, 

PUBLIC DOMAIN a SVOBODNÝ software. U hardwaru budou nastíněny základní 

vlastnosti vstupních a výstupních zařízení využívaných v počítačové grafice.  

3.1 Software pro zpracování vektorové grafiky 
 Vektorové editory jsou určeny pro zpracování a vytváření souborů vektorové 

grafiky. Každý vektorový editor má základní funkce, díky kterým jste schopni nakreslit 

různé tvary. Máte na výběr z několika následujících možností pro kreslení základních 

geometrických tvarů: 

 Kresba od ruky (tužka, pero, štětec, sprej) 

 Tvorba obdélníků a čtverců 

 Tvorba kruhů, elips a oblouků 

 Kresba Bézierových křivek 
 Každé křivce a objektu je možné přiřadit vlastní barvu, ve vektorových editorech 

jsou nejčastěji používány  následující pojmy, které pracují s barvami: 

 Barevná paleta 

 Výplň 

 Kapátko 

 Mezi základní funkce také patří vkládání textu, kde máme většinou podobné 

možnosti, které nám dávají všechny textové editory. To znamená, že je možné zvolit typ 

písma (Arial, Times New Roman atd.), velikost a tvar (tučné, kurzíva, podtržené).  

 Většina vektorových editorů má další speciální funkce, které většinou běžný 

uživatel ani nevyužije. Z těchto funkcí  lze uvést: 

 Práce s vrstvami (přejmenování, posouvání vrstvy atd.) 

 Práce s křivkami (sjednocení, rozdíl, průnik, dělení, oříznutí křivky atd.) 

 Efekty prováděné s barvou, textem, křivkou atd. 
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3.1.1 Vektorové editory 
V další části této kapitoly bude uvedeno několik vektorových editorů, které se dají 

na trhu sehnat. U každého editoru je vypsán jeho základní popis a přednosti, které tento 

program má. Cena, která je u každého programu uvedena, je orientační. Většinu 

produktů lze koupit v několika variantách a je jen na uživateli, kterou cestu zvolí.  

CorelDRAW Graphic Suite 

 Vektorový editor CorelDraw je jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších 

programů pro zpracování vektorové grafiky. Nyní se na trhu prodává ve verzi 12. Po 

zakoupení celého balíčku je k dispozici hned několik následujících aplikací pro práci 

s grafikou[10]: 

 CorelDraw 12 pro grafické úpravy a návrhy. 

 Corel PHOTO-PAINT 12 pro zpracování obrázků a fotografií. 

 Corel R.A.V.E. 3 pro tvorbu webové grafiky. 

 CorelTrace 12 

 Corel CAPTURE 12 

 Bitstream Font navigátor 5 

 Systém správy barev Kodak Digital Science 

 Microsoft Visual Basic for Applications 6.3 

Celý tento balíček můžete pořídit za cenu kolem 4 000,- Kč.   

Zoner Callisto  
 Předností tohoto editoru je jeho rychlost. Tvrdí se, že je jeden z nejrychlejších 

editorů na světě. Po zakoupení licence dostanete jako bonus programy Zoner Photo 

studio7 a Zoner Gif Animator 5, které samostatně převyšují cenu samotného produktu 

Zoner Callisto, cena tohoto programu se pohybuje okolo 1 500,- Kč. 

V editoru Zoner Callisto máte k dispozici nástroje pro[33]: 

 Výrobu tiskovin (vizitky, letáky, blahopřání atd.) 

 Grafické návrhy a ilustrace (kreslení geometrických tvarů, práce s křivkami a 

výplněmi, práce s textem a jiné nástroje pro práci s vektorovou grafikou) 

 Tvorbu plánků a schémat 

 Tvorbu webové grafiky 

 Tvorbu čárkových kódů 
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Adobe Illustrator 
 Tento produkt se řádí mezi profesionály ve své kategorii. Najdete v něm všechny 

základní nástroje pro práci s vektorovou grafikou. Tomu také odpovídá jeho cena, která 

se pohybuje kolem 20 000 Kč,-. Pokud si tento produkt stáhnete z internetu, získáte 

shareware verzi, která je omezena tím, že vytvořenou práci nelze uložit ani exportovat.  

Mezi hlavní funkce programu patří[34]: 

 Živá vektorizace pro přesné konvertování fotografií 

 Adobe Bridge, nástroj pro náhled materiálů, spouštění skriptů pro automatizaci 

apod. 

 Vylepšené vytváření souborů ve formátu PDF 

 Integrace s Microsoft Office 

 3D efekty 

 Neomezená průhlednost 

 Podpora kompozic barev 

Macromedia FreeHand 
 Macromedia FreeHand je další z profesionálních vektorových editorů. Tento 

program dokáže pracovat nejen s vektorovou, ale také s bitmapovou grafikou. Cena 

tohoto produktu se pohybuje okolo 15 000,- Kč. Tato cena zahrnuje spoustu užitečných 

funkcí a nástrojů, ze kterých lze  vyjmenovat[35]: 

 Podpora většiny barevných standardů (CMYK, RGB, HLS) 

 Sada štětců a sprejů 

 Profesionální kreslící nástroje 

 Nástroj na tvarování křivek 

 Vektorové efekty (zkosení, ohýbání, stíny atd.) a bitmapové efekty  

 Nástroj Snap to Object pro přichycení k jiným objektům 

 3D efekty 

 Tvorba jednoduchých animací 

EVE – Embedded Vector Editor 
 Tento freewarový program je určen pro kreslení vektorové grafiky,  pomocí 

tohoto programu je možno jednoduše nakreslit schémata, technické nákresy, skici a 

podobně. Tento program nenabízí žádné efekty, ale pro tvorbu již zmíněných typů 

kreseb je plně dostačující. Jeho největší výhodou je jeho cena, jelikož je to freeware 

software, tak je zcela zdarma[11]. 
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Inkscape  

 Inkscape je open source vektorový grafický editor, tento program je 

multiplatformní aplikace, která může běžet pod Microsoft Windows, Mac OS X a 

Unixovými operačními systémy. Inkscape zatím neobsahuje mnoho užitných prvků a 

vlastností jako nejlepší komerční vektorové editory. Tento program je v současnosti v 

aktivním rozvoji a pravidelně jsou přidávány nové užitečné funkce[12].  

Xara Xtreme 

 Tento nový vektorový editor, který je nyní ve verzi 3.2, se původně jmenoval 

Corel Xara. Tento program dokáže pracovat se soubory vytvořenými v programech 

CorelDraw nebo Adobe Illustrator. Xara Xtreme dokáže pracovat i s bitmapovými 

obrázky. Částečně dokáže pracovat se soubory vytvořenými programy Macromedia 

Flash nebo Dreamweaver. Program Xara Xtreme se dá sehnat za cenu pohybující se 

kolem 2 500,- Kč. Tento program se dá také stáhnout na internetu, avšak pouze jako 

shareware software, jehož omezením je používání pouhých 15 dní[13].  

3.2 Software pro zpracování rastrové grafiky 
 Editory pro zpracování rastrové grafiky jsou určeny pro zpracování a vytváření 

rastrových souborů. Nejvíce jsou využívány pro zpracování fotografií. Každý software 

pro zpracování rastrové grafiky má spoustu možností úpravy jednotlivých obrázků.  

 Mezi základní operace řadíme změnu velikosti obrázku. Ta se provádí buď 

změnou velikosti pixelů, kdy například obrázek o velikosti 3008 x 2000 pixelů chceme 

zmenšit na velikost 800 x 600 pixelů nebo můžeme změnit velikost procentuelně. Tuto 

funkci je možné využít v případě, kdy chceme zmenšit velikost souboru pro uložení 

obrázku na www stránky.  

 Obrázek lze různými způsoby transformovat, je možné ho překlopit svisle, 

vodorovně nebo jím rotovat do různých směrů. Velké možnosti jsou v oblasti barev, 

které je možné upravovat buď manuálně nebo nechat software pracovat  a nechat 

program upravit barvy automaticky. V obrázku lze  měnit jas, kontrast, světlost, sytost a 

také jednotlivé barevné složky RGB. Obrázek je také možno zcela odbarvit. Pomocí 

softwaru také zjistíme kolik barev obsahuje námi vybraný obrázek.  

 Pokud je potřeba vyříznout z obrázku  pouze nějakou jeho část, využijeme 

nabídku výběru určité oblasti a vybereme jednu z několika možností. Základní je výběr 
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obdélníkových a eliptických oblastí, další je ruční výběr, tzv „laso“. Velmi zajímavou 

možností výběru jsou tzv „nůžky“, které  pracují na principu inteligentního hledání 

hran.  

 Většina softwarů nabízí velkou škálu různých efektů, obrázek můžeme několika 

způsoby rozostřit (např. dlaždicové, gaussovské atd.), naproti tomu je možné ho vylepšit 

(doostřit, vyčistit, vyhladit, odstranit červené oči atd.). Pomocí filtrů můžeme obrázek 

různě zkreslit (např. posunout, rozvlnit, udělat z obrázku mozaiku atd.). Obrázek také 

můžeme doplnit o různé světelné efekty. V této sekci je opravdu spousta variant a záleží 

jen na uživateli jakého efektu chce dosáhnout. 

3.2.1 Rastrové (bitmapové) editory  
 V další části bude uvedeno několik vektorových editorů. U každého editoru jsou 

vypsány jeho základní vlastnosti a některé funkce, které tento program dělají 

výjimečným.   

Paint Shop Pro 

 Paint Shop Pro je velmi kvalitní vektorový editor, který získal mnoho ocenění 

v oblasti zpracování grafiky. Obsahuje všechny základní funkce, které se dají od 

takového editoru očekávat. Jeho cena se pohybuje okolo 2 500,- Kč. Tento produkt se 

dá stáhnout na internetu ve formě Demo verze. Tato verze je omezena používáním 

programu na 30 dní[14].  

Z mnoha nástrojů, kterých tento produkt obsahuje bych vyjmenoval následující : 

 upravuje vše co se týká barev, kontrastu a jasu. Depth of Field - nástroj pro 

simulaci lokálního rozostření 

 Time Machine – díky tomuto nástroji je možné nasimulovat techniky, které se 

využívaly pro vyvolání fotografií od roku 1800 až do dneška. 

 Film and Filter Effect – pomocí různých filtrů  barvy a vzhled fotografií. 

 Skin Smoothing – velice zajímavý nástroj, díky kterému lze vyretušovat různé 

vady na kráse (kožní vady, tetování, vrásky atd.) 

 Levels and Curves – nástroj na ruční změny barvových křivek, hloubek  a 

kontrastu.  

 One Step Photo Fix – automaticky 
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Gimp 
 Gimp je špičkový a velice rozšířený bitmapový editor s částečnou podporou 

vektorové grafiky. Svými nástroji a funkcemi se vyrovná komerčním a profesionálním 

rastrovým editorům. Gimp je Open Source program, což je jeho velkou výhodou. 

Schopnosti tohoto programu jsou velmi slušné, vhodný je zejména pro práci a úpravu 

fotografií, vytváření koláží a taky pro tvorbu grafických prvků pro webové stránky. 

Dále v tomto programu můžete pracovat s vrstvami, kanály a křivkami. Gimp nabízí 

mnoho rozšířených možností výběru a kreslících nástrojů, obsahuje spoustu známých 

filtrů a skriptů. Nevýhodou tohoto produktu je chybějící podpora pro práci v barevném 

prostoru CMYK a chybějící podpora barevných hloubek vyšších než 8 bitů, proto je 

zatím použitelný spíše pro vytváření webové grafiky[15].  

Adobe Photoshop 

 Adobe Photoshop je jedním z nejpoužívanějších vektorových editorů pro editaci 

a tvorbu bitmapových obrázků. Dá se využít i pro tvorbu webové grafiky. Pokud si 

zakoupíte celý balíček, dostanete také další kvalitní program, který je určen přímo pro 

vytváření webové grafiky, tento program se jmenuje Adobe ImageReady. Cena tohoto 

produktu začíná na 20 000,- Kč. Po stažení tohoto produktu z internetu získáte na 

vyzkoušení 30denní shareware verzi[16].  

Hlavními rysy tohoto produktu jsou: 

 Vanishing point – rychlé klonování, upravování a vkládání objektů 

 Potlačení šumu  

 Podpora formátu raw 

 Redukce červených očí jedním kliknutím 

 Filtry pro speciální efekty 

 Řezy obrázků 

 Korekce barev 

PhotoMagic 

Tento rastrový editor je určen především pro úpravu fotografií. Cena tohoto 

produkte se pohybuje okolo 1200,- Kč. Tento program je možné stáhnout na internetu 

ve verzi shareware a jeho hlavními funkcemi jsou[17]: 

 Nástroj pro zvýšení kvality u zvětšovaných obrázků 

 Barevné efekty 

 Různé speciální efekty 
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 Tisk fotografií bez okrajů  

Ultimate Paint 

 Ultimate Paint je rastrový editor, který dokáže obrázky nejen prohlížet, ale i 

upravovat a ukládat do různých formátů, mezi které patří: JPEG, GIF, PNG, BMP, 

PCX, TGA, IFF/LBM, WAP BMP, WMF/EMF, formáty AVI a ICO umí tento program 

pouze číst. Ultimate Paint si můžete pořídit za cenu pod 1000,- Kč. Výhodou tohoto 

programu je, že využívá plug-iny od společnosti Adobe. Po stáhnutí shareware verze 

z internetu je k dispozici[18].  

Paint.NET 

 Paint.Net je velice kvalitní freewarový program určený pro úpravu obrázků a 

fotografií. Tento program byl vyvinut za pomoci společnosti Microsoft. Aby vám tento 

program fungoval, musí být nainstalován program .NET Framework 2.0. K dispozici je 

na internetu ke stažení čeština pro verzi 3.35. Jeho hlavními přednostmi jsou[19]:  

 Práce s vrstvami 

 Historie příkazů 

 Efekty 

 Práce s textem 

3.3 Hardware 
 Velmi důležitým zařízením v oblasti počítačové grafiky je hardware. Pomocí 

těchto zařízení je možné převádět grafické materiály do digitální podoby a naopak. 

Jedním z nejdůležitějších zařízením je monitor, bez kterého by nebylo možné provádět 

téměř žádné grafické operace. Hardware se z hlediska počítačové grafiky dělí na vstupní 

a výstupní. V následujícím seznamu jsou vypsány některé ze vstupních a výstupních 

zařízení. 

 Vstupní zařízení  Výstupní zařízení 

 Myš  Obrazovka 

 Klávesnice  Plotr 

 Tablet  Tiskárna 

 Digitizér 

 Scanner 
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Z výše uvedených zařízení je podrobněji popsán digitizér z kategorie vstupních 

zařízení a plotr z kategorie výstupních zařízení.  

 

Digitizér 

 Digitizér nebo také snímač souřadnic je vstupní zařízení počítače. Rozdíl mezi 

digitizérem a tabletem je velmi malý, jelikož se digitizér často používá v zeměměřičství 

pro snímání souřadnic z map, je tento přístroj o něco přesnější než tablet. Přesnost 

digitizéru se pohybuje okolo 0.125 mm, přesnost tabletu je 0.25 mm a horší. Digitizér je 

v podstatě jakékoliv zařízení pro digitalizaci, do této kategorie můžeme zařadit třeba 

scanner. Digitizér je zařízení, které se využívají v celé řadě grafických aplikací. Těmito 

aplikacemi rozumíme, ovládání aplikačního programového vybavení, zadávání X, Y 

informací nebo kresba volnou rukou. Samotná digitalizace se provádí na speciálním 

stole pomocí snímacího čidla. Pro snímání souřadnic existuje několik typů čidel (s 

potenciometrem, akustický, kapacitní a magnetický). Digitizéry se využívají nejen 

v kartografii, ale také v CAD a GIS aplikacích. Toto zařízení se k počítači připojuje 

pomocí sériového portu nebo USB[20]. 
 

 
 

          Obrázek 7: Digitizér[20]              Obrázek 8: Snímač[20] 

 

Plotr 

 Plotr je zařízení pro grafický výstup na papír. Základní částí tohoto zařízení je 

pohyblivá hlava nesoucí speciální pisátko, které se pohybuje vzhledem k papíru. Papír 

je buď pevně umístěn a pohybuje se jen pouze pisátko nebo je pohyblivý v jedné ose. 

Plotr se využívá převážně na technické výkresy, které kvůli jejich velikosti nelze 

tisknout na klasických tiskárnách. Plotry dělíme podle mechanismu posuvu po kreslící 

ploše do dvou skupin, jsou to plotry deskové a stojanové. Dále existuje několik 

následujících typů plotrů[21]: 
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 Perový – papír je upevněn na bubnu, nad kterým se pohybuje hlavice s perem. 

Rozměr kreslící plochy je od formátu A2 až po formát A0. Tento plotr je osazen 

5 až 8 pery. Tento typ plotru se dnes už téměř nepoužívá. 

 Tužkový – tento typ plotru je osazen tužkami různých šířek tuhy. 

 Vyřezávací – tento plotr využívá místo per speciální vyřezávací zařízení. Papír 

v tomto případě vystřídá dvojvrstvá fólie, jejíž spodní vrstvou je pevný nosný 

materiál, na který je přilepena samolepící vrchní vrstva.  

 Inkoustový – pracují na stejném principu jako inkoustové tiskárny, s tím 

rozdílem, že dokáží tisknout na velký formát papíru. Inkoustové plotry jsou 

v dnešní době nejprodávanější a předpokládá se, že se tato technologie bude 

rozvíjet nejvíce 
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4 Software pro tvorbu multimediálního obsahu 
 Při vybírání softwaru pro tvorbu multimediálního obsahu jsou u každé ze tří 

kategorií zvolena vlastní kritéria, podle kterých je následně vybrán nejvhodnější 

program pro vytvoření multimediálního výukového programu. V první kategorii je 

vybírán grafický editor, následně program pro zachycení videa z obrazovky a nakonec 

E-Learningový software.  

4.1 Výběr grafických editorů 
 Na trhu je spousta softwarů, které se této problematice věnují. Z tohoto velkého 

množství jsem vybral několik z nich, které jsou podrobněji popsány v kapitole 3.1 a 3.2. 

Aby byl zvolen nejvhodnější program pro práci s grafikou, byla nastavena taková 

kritéria, ze kterých následně vyplyne nejvhodnější software. Každé z kritérií je bodově 

ohodnoceno a následně jsou body přiřazeny k danému softwaru. Maximální počet 

získaných bodů je 100. Kritéria a k nim přiřazené bodové ohodnocení jsou následující: 

 Licence:  Freeware - 20 bodů 

 Shareware -10 bodů 

 Jiný - 5 bodů 

 Cena:  Zdarma - 20 bodů  

  Do 4000,-Kč - 10 bodů 

 Nad 4000,-Kč - 5 bodů 

 Operační systém:  Windows a Linux - 20 bodů 

 Windows nebo Linux - 10 bodů 

 Jiný operační systém - 5 bodů 

 Jazyk:  Český - 10 bodů 

 Anglický - 5 bodů 

 Jiný jazyk - 1 bod 

 Ovladatelnost:  Jednoduché - 10 bodů 

 Složitější - 5 bodů 

 Složité -1 bod 

 Možnosti:  Velké - 20 bodů 

 Střední - 10 bodů 

 Malé - 5 bodů 
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 Následující tabulky obsahují seznam vektorových a rastrových editorů a jejich 

bodové ohodnocení. Programy jsou seřazeny sestupně od nejlepšího po nejhorší.  

Tabulka 4: Bodové ohodnocení vektorových editorů 

Vektorový 
editor Licence Cena Operační 

systém Jazyk Ovladatelnost Možnosti Počet 
bodů 

Inkscape 20 20 20 10 5 10 85 

Zoner Callisto 10 10 10 10 10 20 70 

Xara Xtreme 10 10 10 10 10 20 70 

Corel Draw 10 5 10 10 10 20 65 

Adobe 
Illustrator 10 5 10 10 10 20 65 

Macromedia 
FreeHand 5 5 10 5 10 20 55 

  

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že nejvhodnějším softwarem pro zpracování vektorové 

grafiky je program Inkscape, který dosáhl 85 bodů ze 100. Jeho předností je podpora 

systémů Windows i Linux, pokrytí celého programu češtinou a licence typu freeware. 

Tento program se jeví o něco složitějším, ale jeho funkce a možnosti jsou pro účel této 

práce dostačující. V příloze č.1 je možné se podívat na vzhled tohoto softwaru. Mezi 

základní vlastnosti tohoto softwaru patří kresba od ruky, tvorba obdélníků, čtverců, 

elips, kružnic, hvězd a polygonů. Jednotlivé objekty lze vyplnit barvou, kterou je možné 

vybrat z palety umístěné ve spodní části programu. Samozřejmostí je vkládání textu. 

Nadstandardní funkcí je vytváření diagramů a kresba prostorových kvádrů. 

Tabulka 5: Bodové ohodnocení rastrových editorů 

Rastrový editor Licence Cena Operační 
systém Jazyk Ovladatelnost Možnosti Počet 

bodů 

Gimp 20 20 20 10 5 20 95 

Paint.NET 20 20 10 10 10 10 80 

Paint Shop Pro 5 10 10 10 10 20 65 

Adobe 
Photoshop 10 5 10 10 10 20 65 

PhotoMagic 10 10 10 5 10 10 55 

Ultimate Paint 10 10 10 5 10 10 55 
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 Výsledné hodnocení rastrových editorů je vidět v tabulce č. 5. Vítězem se v této 

kategorii stal software Gimp, který vynikal ve většině zvolených kritériích. Hlavní 

předností tohoto programu jsou jeho možnosti, kterými je srovnatelný s komerčními 

programy, za které se mnohdy platí nemalé peníze. Jediné co je tomuto programu 

možné vytknout, je nápověda, která není součástí programu, ale je dostupná z internetu. 

Po spuštění nápovědy je spuštěn internetový prohlížeč, ve kterém je nápověda 

zobrazena on-line. Tato nápověda je v anglickém jazyce. Software je spustitelný pod 

všemi známými operačními systémy. 

 Zvláštností oproti ostatním programům je umístění panelu nástrojů formou okna, 

které je pohyblivé v rámci plochy a nelze jej přichytit k hlavnímu oknu programu. Panel 

nástrojů obsahuje základní funkce rastrového editoru mezi které patří například několik 

způsobů výběru oblastí, různé způsoby transformace, několik druhů malování a jiné 

základní operace prováděné s rastrovou grafikou. Názorná ukázka programu je v příloze 

č. 2.    

4.2 Výběr programu pro zachycení videa z obrazovky 
Záměrem této práce je vytvořit multimediální výukový program. K vytvoření 

multimediálních prvků byl použit program, který dokáže zachytit činnost prováděnou na 

monitoru a tu následně převést do multimediálního formátu. Díky tomuto softwaru je 

jednoduše vytvořeno video, do kterého je vložen text, který přesně popisuje prováděnou 

činnost. Na trhu je několik programů, které se této problematice věnují. Stejně jako u 

editorů pro vektorovou a rastrovou grafiku byla zvolena kritéria pro výběr vhodného 

softwaru. Maximálně mohl v tomto případě získat software 65 bodů.  

Programy byly vybrány z následujícího přehledu:  

Free Screen Recorder 
 Pomocí tohoto freeware softwaru je možno jednoduše zachytit veškeré operace 

prováděné na obrazovce. Výsledný soubor se uloží do formátu avi. Do vytvořeného 

videa se dají vložit různé komentáře. Program lze využít pro tvorbu různých 

dokumentací a návodů. Po přečtení několika článků jsem zjistil, že tento program má 

omezení v době nahrávání, proto bych ho zařadil do kategorie shareware[22]. 

AVI Screen Capture 
 Tímto freeware programem lze velmi lehce nahrát činnost prováděnou na 

obrazovce, k tomu stačí pouhých 5 kroků. Výsledné video je uloženo do formátu avi. 
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Výhodou programu je, že se nemusí instalovat, stačí ho stáhnout z internetu a spustit. 

Jeho nevýhodou je, že si nepamatuje předchozí nastavení[23]. 

Wink 
 Program Wink je původně určený k vytváření návodů a prezentací. Je možné ho  

využít pro názornou ukázku práce v různých softwarech. Pomocí programu Wink lze 

pořizovat snímky obrazovky, vytvořit sekvence s navigacemi, tlačítky, pauzami, titulky 

a podobně. Tímto způsobem mohou být vytvořeny efektivní návody. Videa jsou 

ukládány do formátu Flash, který je možno přehrávat pomocí Macromedia Flash Player, 

který je nainstalován na 90% počítačů. Použitím Winku jdou vytvořit kvalitní návody 

nebo dokumentaci, kterou bude možno prohlížet na počítačích připojených k webu. 

Program Wink je zdarma s bezkonkurenčními vlastnostmi[24]. 

CamStudio 

 CamStudio je freeware software, který dokáže ukládat videa do avi nebo flash 

souboru. Při ukládání do avi je možné nastavit kvalitu snímání. Nevýhodou tohoto 

programu je, že po nahrání zvuku a videa, jsou uloženy soubory zvlášť. Dostaneme 

soubor video ve formátu avi a zvuk ve formátu wav[25]. 

  U této kategorie byla zvolena následující kritéria: 

 Licence : Freeware - 20 bodů 

  Shareware -10 bodů 

  Jiný - 5 bodů 

 Cena : Zdarma - 10 bodů  

  Do 1000,-Kč - 5 bodů 

  Nad 1000,-Kč - 1 bodů 

 Návod: Kvalitní - 15 bodů 

 Dobrý – 10 bodů 

 Špatný – 5 bodů 

 Možnosti:  Velké - 20 bodů 

  Střední - 10 bodů 

  Malé - 5 bodů 
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 Tabulka 6: Bodové ohodnocení softwaru pro zachycení videa z obrazovky 

Software Licence Cena Návod Možnosti Počet bodů 

Wink 20 10 15 15 60 

AVI Screen 
Capture 20 10 10 15 55 

CamStudio 20 10 10 10 50 

Free Screen 
Recorder  10 10 10 10 40 

 

 V tabulce č. 6 je seznam programů pro zachycení videa z obrazovky a jim 

přiřazené bodové ohodnocení. Nejlépe ohodnoceným programem je v této kategorii 

program Wink. Tento program je freeware. Předností tohoto softwaru jsou jeho 

možnosti v úpravě nasnímaného videa. Do jednotlivých snímků lze vložit popisky, 

audio, přechodová tlačítka a různé přednastavené tvary. Zajímavou funkcí je odstranění 

kurzoru ze snímku. Tento software je v anglickém jazyce, ale má velmi kvalitní a 

názornou nápovědu. Výsledné video je uloženo ve formátu flash, který má příponu swf. 

Flash je technologie, která umožňuje vytváření animací převážně pro webové stránky. 

Ukázka programu je znázorněna v příloze č. 3. 

4.3 Výběr E-Learningového softwaru. 
  Nakonec bylo nutné vše shrnout dohromady a skloubit jak text tak videa a 

vytvořit výukový materiál s multimediálními prvky. Pro vytvoření výukového materiálu 

byl použit tzv. E-learningový software. Nejprve si položme otázku, co je E-Learning? 

Písmeno E znamená electronic, nebo-li elektronická zařízení, můžeme si pod tím 

představit stolní počítač, notebook, PDA zařízení nebo mobilní telefon. Zde všude se 

může uplatnit E-Learning, v překladu  Elektronické-Vzdělávání. Podle posledních 

definic je E-Learning forma  vzdělávání využívající multimediální prvky, kterými jsou 

například prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené 

pracovní plochy, komunikace s lektorem a spolužáky, testy a elektronické modely 

procesů. Softwaru, který se zabývá problematikou E-Learningu, není na českém webu 

věnována dostatečná pozornost. Podařilo se mi najít seznam Open Source a komerčních 

LMS systémů, ze kterých bylo vybráno několik následujících programů.  
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CourseLab 

 CorseLab je výkonný, velmi jednoduše použitelný E-Learningový software, ve 

kterém vytvoříme kvalitní výukový materiál, který můžeme publikovat na internetu, CD 

nebo do systémů řízení výuky LMS[26].  

CBTMaster 

 Pomocí tohoto softwaru je uživatel schopen vytvořit e-learningový program, který 

může obsahovat spoustu multimediálních prvků (videa, zvuk, obrázky atd.). Tento 

program je možné po registraci stáhnout na internetu ve trial verzi, to znamená, že není 

plně funkční a má jisté omezení. Plná verze se dá zakoupit za cca 15 tisíc Kč[27]. 

Moodle 

 Tento software je navržen pro tvorbu výukových materiálů kurzů prezentovaných 

na internetu. Moodle je Open Source produkt, to znamená, že je chráněn autorskými 

právy, ale uživatel má velkou svobodu při práci v programu. Podmínkou je, že se nesmí 

měnit původní údaje o licenci[28].  

Dokeos 

 Tento produkt je možné pořídit ve třech variantách, které se liší počtem funkcí. 

První varianta má název Free a umožňuje využití základních funkcí programu, tato 

verze je zdarma ke stažení. Další jsou verze Pro a Medical. Placené verze mohou oproti 

verzi Free například využívat videokonference[29].    

Adobe eLearning Suite  

 Problematikou E-Learningu také zabývá firma Adobe, která vyvinula software 

Adobe eLearning Suit, tento software slučuje ty nejlepší nástroje pro rychlý E-learning, 

tvorbu coursewaru (výuky na internetu), simulace a úpravy médií. Pomocí tohoto 

programu je možné vytvořit bohaté interaktivní výukové materiály, které studenta 

zaujmou pomocí videa, zvuků a vizuálních prvků. Obsah je možno prezentovat pomocí 

webu,  počítačů, mobilních zařízení nebo systémů řízení výuky LMS (Learning 

Management Systems)[30]. 

 Pro výběr softwaru byla zvolena následující kritéria: 

 Licence : Freeware - 20 bodů 

  Shareware -10 bodů 

  Jiný - 5 bodů 
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 Cena : zdarma - 10 bodů  

  do 10 000,-Kč - 5 bodů 

  nad 10 000,-Kč - 1 bodů 

 Návod: Kvalitní - 15 bodů 

 Dobrý – 10 bodů 

 Špatný – 5 bodů 

 Možnosti:  Velké - 20 bodů 

  Střední - 10 bodů 

  Malé - 5 bodů 
Tabulka 7: Bodové ohodnocení E-Learningového softwaru 

 E-
Learnigový SW Licence Cena Návod Možnosti Počet bodů 

CourseLab 20 10 10 20 60 

Moodle 20 10 10 10 50 

Dokos 20 10 10 10 50 

Adobe eLearning 
Suite 5 1 15 20 41 

CBTMaster 5 1 10 10 26 

  

  Tabulka č. 7 obsahuje seznam E-Learningových programů a jim přiřazené 

bodové ohodnocení. Nejlépe ohodnoceným softwarem v této kategorii se stal program 

CourseLab. Jediným nedostatkem u tohoto programu je návod k použití, který je  

v anglickém jazyce. Pomocí tohoto programu lze velmi lehce vytvořit multimediální 

výukový program. Do tohoto programu lze velmi lehce vložit video ve formátu flash, 

texty, tlačítka, obrázky a různé další objekty, mezi které například patří vytvoření 

testových otázek.  Názorná ukázka tohoto softwaru je zobrazena v příloze č. 4. 
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5 Tvorba multimediálního výukového materiálu 
 Je několik možností jakým způsobem lze vytvořit multimediální výukový 

materiál, jednou z možností je například využití programů pro tvorbu www stránek a na 

nich poté prezentovat multimediální obsah. Jedním z cílů této práce bylo využít 

program, který je určen přímo pro tvorbu výukových materiálů. Z výběru několika 

programů mi nakonec vyšel velice kvalitní program CourseLab, který splňoval všechny 

kritéria pro tvorbu multimediálního výukového programu.  

 V této kapitole je napsáno, jaké jsou možné postupy pří vytváření multimediálního 

materiálu a jak se pracuje v E-Learningovém softwaru CourseLab. 

5.1 Práce v programu Wink  
 Při vytváření videí je nejprve zapotřebí si několikrát vyzkoušet, jak se bude daná 

operace provádět. Po prvním spuštění programu Wink je zapotřebí vytvořit nový 

projekt. V prvním kroku při vytváření nového projektu je nutné  nastavit základní 

parametry programu, které jsou patrné na obrázku č. 9. Těmito hlavními parametry jsou 

velikost okna, umístění okna a frekvence nahrávání snímků za sekundu. Také je zde 

možnost zaškrtnutí políčka pro nahrávání audia.  

 

Obrázek 9: První krok při vytvoření nového projektu 

 V druhém kroku (viz obrázek č. 10) je uživatel programem upozorněn na to, 

jakým způsobem je možné zahájit samotné nahrávání. Z obrázku je vidět, že pro 



Petr Šimůnek: Počítače a grafika 

2009                                                               27  

zahájení nahrávání je nutné stisknout kombinaci kláves Shift+Pause. K vytvoření 

snímku je zapotřebí zmáčknout klávesu Pause. Po zahájení nahrávání je provedena 

akce, kterou má uživatel předem připravenou. Pro ukončení nahrávání je nutné 

zmáčknout kombinaci kláves Shift+Pause. Během nahrávání videa je možné kdykoli 

toto nahrávání přerušit. 

 
Obrázek 10: Druhý krok při vytváření projektu 

 Dalším krokem je úprava vytvořeného videa. V programu Wink je možné do 

každému snímku vložit velkou řadu různých prvků. Mezi tyto prvky patří například: 

 Textové pole s ukazatelem 

 Zvuk 

 Přednastavené tvary (šipky, obdélníky, značky a další.) 

 Posuvná tlačítka pro přechod na další nebo předchozí snímek 

 Tlačítko s přechodem na www stránky 

 Tlačítko s přechodem na jiný snímek v projektu 

Pro přechod na další snímek je možné využít buď tlačítko, po jehož stisku je video 

posunuto o snímek dál nebo je možné nastavit čas, po který bude snímek zobrazen. Po 

uplynutí tohoto času se znovu rozběhne sekvence snímků. Velmi užitečnou funkcí je 

odstranění kurzoru ze snímku, je to velmi praktické při vkládání jednotlivých prvků do 

snímku.  

 Po upravení všech snímků je nutno projekt nejprve uložit a poté kliknout na 

tlačítko „render“, které je vyznačeno zelenou šipkou na horní liště, jak je vidět na 

Obrázku č. 11. Projekt je uložen jako soubor s příponou swf. Tímto způsobem jsou 

vytvořena všechna videa, která mají ukázat, jak se pracuje v grafických editorech. 
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Obrázek 11: Tlačítko render 

5.2 Práce v programu CourseLab 
Po shrnutí teoretické části a nahrání videí, jsem se mohl pustit do tvorby 

samotného výukového materiálu.   

Při spuštění programu je nutné kliknout na odkaz pro vytvoření nového kurzu, zde 

je zapotřebí zadat jméno kurzu, název a umístění složky na disku, jak je vidět na 

obrázku č. 12. V dalším kroku je nutné zadat název modulu. V tomto kroku je na výběr 

z několika přednastavených témat, lišících se designem a velikostí pracovního okna. Pro 

účely mojí práce jsem si zvolil prázdný list, u kterého je na výběr ze tří velikostí 

pracovního okna. Nejmenší má rozlišení 750x530, druhé 792x536 a největší 1018x682. 

Pro lepší přehlednost je vhodné zvolit největší rozlišení. 

 
Obrázek 12: Základní nastavení v programu CourseLab 
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 Po dokončení základního nastavení jsem začal se samotným sestavováním 

programu. V příloze č. 4 je vidět jaké jsou možnosti tohoto programu. V horní části  je 

lišta, na které jsou čtyři základní tlačítka pro vkládání multimediálních prvků. Tři 

tlačítka jsou pro vkládání textu, clip artu a obrázku. Poslední tlačítko je pro vkládání 

objektů. Po kliknutí na toto tlačítko se na pravé straně objeví nové menu, které skýtá 

spoustu možností. Mezi tyto objekty patří například různé druhy tlačítek, vkládání videí, 

externích souborů, navigační tlačítka a další užitečné funkce. Mezi tyto funkce patří 

vytvoření  testu. Jak může ukázka položky testu vypadat je znázorněno na obrázku č. 

13. Seznam otázek a odpovědí je zobrazen v příloze č. 5. Velmi důležitým je tlačítko 

View Module, po jehož zmáčknutí je k dispozici náhled budoucího vzhledu programu.  

 

Obrázek 13: Ukázka položky testu 

 Po vložení všech objektů, textů a obrázků je zde možnost ke každému z nich 

přiřadit hned několik příkazů. Příkazové okno je rozděleno na tři časti (viz obrázek č. 

14). V levé části se zadává, při jaké činnosti se má příkaz vykonat (například po 

kliknutí, dvojkliknutí atd.), v pravé části je seznam příkazů a uprostřed je zaznamenáno, 

co jste zadali.  Na obrázku č. 14  je ukázka příkazu GOTO. Zde je vidět, že po kliknutí 

na daný objekt se má program přesunout na dané umístění, v tomto případě je tímto 

místem FRAME_5. 
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Obrázek 14: Příkazové okno programu CourseLab 

 
 Po dokončení návrhu a přiřazení všech příkazů už zbývá jen poslední věc, jakým 

způsobem bude práce publikována. Na výběr je z několika možností, které jsou vidět na 

obrázku č. 15. Zvolil jsem první možnost (Run from CD), díky této funkci vytvořím 

práci, která bude spustitelná z CD, DVD nebo harddisku. Pro spouštění programu stačí 

otevřít soubor autorun.html. Ostatní možnosti pro publikaci se týkají implementace do 

systému LMS. 
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Obrázek 15: Možnosti publikace vytvořeného programu 
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6 Závěr 
 Cílem této práce bylo vytvořit multimediální výukový program, který je určen pro 

ty, kteří začínají s počítačovou grafikou. Po zhlédnutí tohoto programu budou mít 

základní teoretické i praktické dovednosti v oblasti počítačové grafiky. V rastrovém 

editoru by měli ovládat základní operace prováděné s fotografií, k tomuto účelu je ke 

stažení množství softwaru. Každý software má specifické vlastnosti, ale ty základní, 

jako je například změna rozlišení, otočení, oříznutí atd., mají většinou stejné. To samé 

platí i o vektorových editorech. Ve vektorovém editoru se naučí kreslit základní 

geometrické tvary, jako je křivka, elipsa, čtverec atd., používat výplně a základní 

operace prováděné s křivkou. 

 Pro tvorbu takového materiálu bylo zapotřebí vybrat následující software: 

vektorový a rastrový editor, program pro nahrávání videa z obrazovky a E-Learningový 

software. Jelikož je na trhu mnoho softwaru, který se této problematice věnuje, bylo 

nutné vybrat z každé kategorie ten nejvhodnější. K výběru vhodného softwaru byla 

využita tzv. multikriteriální analýza, díky níž z každé kategorie vzešel jeden software, 

který byl následně použit na tvorbu multimediálního výukového materiálu. 

 V prvních dvou kategoriích bylo zapotřebí najít vhodný software pro práci 

v grafických editorech. Nejlepším softwarem z kategorie vektorových editorů, který 

dosáhl největšího počtu bodů v multikriteriální analýze byl software InkScape. 

Z kategorie grafických editorů vyšel nejlépe software Gimp. Oba patří mezi špičku 

v oblasti freewarových editorů a plně dokáží konkurovat editorům, které mnohdy stojí 

několik tisíc korun.  

 Druhým softwarem, který byl potřeba pro vytvoření multimediálního obsahu, byl 

software pro zachycení činnosti prováděné na monitoru. Výsledkem práce v tomto 

softwaru je vytvoření videa, které názorně ukazuje základní operace v rastrovém a 

vektorovém editoru. Tato videa jsou uložena ve formátu flash. Pro spuštění těchto videí 

je nutné mít nainstalovaný Flash Player, webový prohlížeč a zapnutou podporu jazyka 

JavaScript. Nastaveným kritériím nejlépe vyhovoval software Wink, který vyniká svoji 

jednoduchostí, názornou nápovědou a svými možnostmi.  

 Poslední a nejdůležitější byl výběr E-Learningového softwaru. Nejvhodnějším 

softwarem, který dosáhl největšího bodového ohodnocení v této kategorii byl program 

CourseLab, který skýtá spoustu možností. Nevýhodou tohoto programu je, že není 
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podporován češtinou a proto bylo velmi těžké se s tímto softwarem naučit pracovat. 

Pomocí tohoto softwaru byl vytvořen program, který obsahuje text, obrázky a videa a 

proto mohu říci, že byl splněn cíl této bakalářské práce, kterým bylo vytvořit 

multimediální výukový program. 
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