
Kapitola: Rastrová grafika 

Cvičení 1 – Práce s grafickým editorem 

Témata: základy rastrové grafiky, seznámení se s programem Corel PhotoPaint X3, základní úpravy 

obrazu, převod fotografie na kresbu, masky, odstranění efektu červených očí, retuše 

 

Materiál 
Programy: Corel PhotoPaint X3 

Soubory: cervene_oci.jpg, hluboka.jpg, chorvatsko.jpg, tetovani.png, zada.jpg 

 

Úkoly: 
1. Základní úpravy obrazu – jednoduchý obrázek, na kterém lze procvičit základní operace pro 

úpravu obrázků: převrátit, otočit, oříznout a úprava jasu, kontrastu a intenzity. 

 Potřebná fotografie: chorvatsko.jpg 

 Úkoly: Fotografii převraťte horizontálně, narovnejte na fotografii horizont, ořízněte 

nepotřebné části fotografie a upravte kontrast a intenzitu barev 

2. Převod fotografie na kresbu – cílem toho přikladu je ukázat pokročilejší úpravy obrazu, jako 

například: převedení barevného obrazu do stupňů šedi, úpravy kontrastu a intenzity a aplikování 

efektů. 

 Potřebná fotografie: hluboka.jpg 

 Úkoly: Fotografii převeďte do stupňů šedi, invertujte, zvyšte kontrast a snižte intenzitu 

barev a aplikujte efekty Hledání obrysů a Rozpití 

3. Práce s maskami - cílem toho přikladu je ukázat pokročilejší úpravy obrazu, jako například: 

použití masek, invertování masky, přenos čísti obrazu mezi různými soubory, průhlednost, módy 

prolnutí a efekt Rozpití 

 Potřebné fotografie: tetovani.png, zada.jpg 

 Úkoly: pomocí Kouzelné hůlky označte bílé pozadí na fotografii tetování.png, invertujte 

masku, zkopírujte obsah masky do schránky a vložte ho do fotografie zada.jpg. Tetování 

zmenšete, umístěte na kůži a upravte mód prolnutí a průhlednost. Na konec aplikujte 

Efekt Rozpití 

4. Odstranění efektu červených očí – cílem příkladu je ukázat, jak lze odstranit efekt červených očí 

 Potřebná fotografie: cervene_oci.jpg 

 Úkoly: pomocí nástroje pro odstranění efektu červených očí odstraňte červené zbarvení 

očí. 

5. Retuše – cílem příkladu je ukázat fungování Nástroje klonovat a jak je možné tento nástroj použít 

pro odstranění nepotřebných částí v obrazu s využitím existujících částí obrazu. 

 Potřebná fotografie: cervene_oci.jpg 

 Úkoly: vyzkoušejte si Nástroj klonovat a pomocí něho odstraňte pihy a vrásky v obličeji 

 Poznámky: věnujte pozornost nastavení klonovacího nástroje, především nastavení 

průhlednosti a prolnutí. 



Shrnutí a kontrolní otázky 

 Co je to rastrová grafika? 

 Jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou? 

 Co je pixel? 

 Jak jsou definované barvy v modelu RGB? 

 Jak funguje nástroj Klonování? 

 Jaké základní úpravy rastrového obrazu znáte? 

 Co je převzorkování? 

 Co je maska? 

 Co je průhlednost (alfa kanál)? 

 

Zajímavé odkazy: 

 Dove – Evolution : 

http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=related 

 Mona Lisa v Malování: 

http://www.youtube.com/watch?v=uk2sPl_Z7ZU 

 33 nejhorších chyb v Photoshopu 

http://www.boredpanda.com/worst-photoshop-mistakes/ 
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