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střed 
Anotace:  Prezentace k úvodní hodině věnované počítačové grafice. 

Zahrnuje základní hesla a příklady dobré a špatné kompozice 
obrázku. 



Základní pravidla designu 
a kresby na počítači 

 
(geometrická kompozice, zlatý řez) 



Historie grafického designu 

Starověk - text doprovázený barevnými ilustracemi 

S rozvojem knihtisku (1450) se rozvíjí knižní design 
spolu s typografií a ilustrací tištěných knih 

Vliv průmyslové revoluce  - vývoji nových technik 
tisku (litografie) a roste obliba plakátu. 

Grafičtí designéři 20. století naplňují charakteristiky 
jednotlivých uměleckých směrů své doby. 

Průlom v oblasti způsobilo používání počítačové 
techniky a vznik webových stránek 



Specifika počítačové grafiky 

Možnosti aktivního obsahu a multimediality 

Široký záběr použití počítačové grafiky: 

www, leták, multimediální CD, displej mobilního 
telefonu, laserově řízená holografická projekce … 

 

hledání kompromisu – překotný vývoj nových 
technologií – dostačuje HW, mají všichni nový 
software, …? 



Designerské projekty 

• loga, logotypy 
• firemní tiskoviny  
• bulletin  
• brožura  
• časopis, kniha  
• reklamní tiskoviny  
• plakát  
• obaly a etikety  
• webové stránky  



Od zadání k návrhu 

Použití – webová grafika   x   prezentace 
firmy v periodiku 

 

„Ďábel je v detailu“ – pozor na chyby! 



Základní pravidla - geometrická 
kompozice 

Výsledek – tzv. zlatý řez 

 (je i v proporcích pyramid či 
řeckých chrámů) 

Hledání ideálně harmonického poměru čísel 
provází umění a matematiku přes tisíc let. 



Základní pravidla - geometrická 
kompozice 

Kompozice na střed – zdůraznění klidu a symetrie, 
ale bývá statická a nepřesvědčivá. 

Rozdělením obrazu podle zlatého řezu získáme 
vhodné umístění pro hlavní motiv obrazu. 



Základní pravidla - geometrická 
kompozice 

Objekt ve středové pozici  Objekt ve zlatém řezu 



Základní pravidla - geometrická 
kompozice 

Užití zlatého řezu ve fotografii 



Geometrická kompozice 

Kompozice na diagonálu 

Více objektů na ploše – kompozice do trojúhelníku nebo na 
křivku, elipsu … 



Geometrická kompozice 

Vyplnění prostoru – důležitou roli hraje i prázdný, negativní 
prostor. 

Základní kámen typografie – 

Vyvážení bílé a potištěné plochy. 

Portrét – směr pohledu, pohybu 
osoby.  

Prostor ve směru pohledu, pohybu 

má být větší. 
 
 
 
Doporučuji:  
http://www.fotoroman.cz/techniques3/comp1_zaklady.htm 
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Optický střed a psychologie vnímání 

Grafický prvek v přesném geometrickém středu působí těžkým dojmem. 
 
Porovnejte obrázky: 

Více: Optický střed v textu 

http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/


Optický střed a psychologie vnímání 
Konstrukce optického středu 

Více objektů - každý má svou tíži, každý působí na ostatní: 
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