
P edm!t:"Technologie"- Grafický"design 

1. Reklama a propagace - historie, druhy, p!vod slov, cíle, tvá", úkoly propagace a reklamy 

2. Papír - p"edch!dce, druhy, strojní a ru#ní výroba, formáty, Kresba - druhy kres. projevu, 

historie, výrazové prost"edky kresby, suché a mokré kresebné materiály 

3. Barvy - barevné kruhy, základní sekundární, terciální barvy, chroma, achroma, Newton, 

Go1ethe atd. Barvy - vnímání barev a lidské oko, barevné kontrasty, co je pigment, pojidlo, 

konkrétní u�ívané odstíny barev, rychlost sv$tla atd. 

4. Malí"ské techniky - kva�, tempera, olejomalba, nást$nné malí"ské techniky - freska, secco, 

sgrafito, enkaustika 

5. Grafika tisk z vý�ky - jednotlivé techniky, postup práce, matrice, historie 

6. Grafika tisk z hloubky - suhé a mokré techniky, postup práce, matrice, historie 

7. Grafika litografie a sítotisk - matrice, postup práce, historie,druhy 

8. Kniha - jednotlivé #ásti knihy, historie a vývoj, p"edch!dci papíru, druhy kni�ních vazeb, 

popis jednotlivých stránek v knize 

9. Zpracování tiskovin - laminace, lakování, parciální lak, zaoblování roh!, vrtání, výsek, 

ra�ba 

10. Moderní tisk - ofset, druhy tiskáren, digitální ofset 

11. Moderní tisk - flexotisk, tampon tisk 

12. %ezaná grafika, samolepící folie 

13. Rozd$lení fotoaparát! podle velikosti neg. Polí#ka - výhody, nevýhody, ohnisková 

vzdálenost, definice ozna#ení, vým$nné objektivy, Princip jednooké zrcadlovky, princip 

dvouoké zrcadlovky, paralaxa, funkce, Jednotlivé #ásti analogového fotoaparátu - clona, typy 

clon, hloubka ostrosti, hledá#ek- p"íklady a funkce, t$lo fotoaparátu 



14. Fotografické p"íslu�enství - objektivy, blesky, stativy, barevné filtry v #b fotoaparátu, 

pou�ití, vady negativ!, neg. vývojky 

15. Pozitivní proces - pozitivní materiály, pozitivní vývojky 

16. Písmo I - vývoj, klasifikace, osnova, stavba znaku, pravidla sazby, sv$toví typografové 

17. Písmo II - písmo v pc, lokalizace, kódování, zlomové programy, typografické #asopisy, 

#e�tí typografové 

18. Software - opera#ní systémy a základní software na osobních pc 

19. Bitmapová a vektorová grafika - formáty: tif, jpg, gif, eps, pdf, psd, cdr, ai, swf, html. 

RGB a CMYK, p"ímé barvy PANTONE, index color 

20. Hardware - základní #ásti, ovládací prvky, vnit"ní vybavení pc, tiskárny, kalibrace barev 

21. P"edtisková p"íprava - p"evod na polotóny, separace barev, p"etisk, post script, tiskové 

vady, RGB a CMYK, p"ímé barvy PANTONE, index color 

 


