
Škola:  Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 
Šablona:  III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 
Autor:  Lenka Šálková 
Tematická oblast:   Digitální zpracování dat 
Název DUMu:  Formát grafických souborů a jejich velikost 
Kód:  VY_32_INOVACE_IN.1.13 
Datum: 4. 1. 2013 
Cílová skupina:  Žáci středních škol 
Klíčová slova: Rastrová grafika, vektorová grafika, pixel, DPI, rozlišení 
Anotace:   Prezentace k hodině věnované základnímu rozdělení grafických 

souborů. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další 
výklad a praktické ukázky od vyučujícího. 



Formát grafických souborů 
a jejich velikost  

 



Rastr versus vektor 
Rastrový obrázek  se skládá z barevných 
bodů – pixelů. Body jsou uspořádány do 
mřížky. Každý bod má určen svou 
přesnou polohu a barvu. 
 
 
U vektorové grafiky je obrázek složen z 
křivek, vektorů. Vektorová grafika 
popisuje obrázky pomocí matematických 
informací o těchto křivkách. 
 
Hlavní výhodou vektorové grafiky je 
možnost libovolného zvětšování 
vytvořeného objektu bez ztráty na jeho 
kvalitě 
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Rastr versus vektor 
 
 
 
 
 
 
 
Vektorová křivka 

Rastrový obrázek 
http://www.optimal-marketing.cz/slovnicek/bitmapova-grafika 
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Rastr - počet bodů obrázku 
Rozlišení - počet bodů na jednotku délky, jednotka DPI 
  

Výhody rastrové grafiky: 
velmi snadné pořízení obrázku (fotografie, skener) 
 
Nevýhody rastrové grafiky: 
velké nároky na zdroje 
zvětšovat obrázek jde jen v omezené míře, při větším zvětšení 
dochází k zhoršení kvality obrázku. 



Rastr - velikost obrázku 

S velikostí rozlišení roste počet bodů, roste velikost souboru!! 
 
Obrazovka má většinou 1024 x 768 bodů.  
 
Snímek z 3 Mpx digitálního fotoaparátu má 1538 x 2048 bodů. 
Je tedy pro zobrazení na obrazovce zbytečně velký.  
 
Pokud do textu vložíme 5 obrázků nafocených 3 Mpx digitálem, 
bude mít výsledný soubor klidně 10 MB.  

Velké obrázky můžeme pro použití na počítači libovolně zmenšovat. 
Neplatí naopak! 



Komprese dat 
Zmenšování objemu dat s cílem zachovat co nejvíce informací 
 
Bezeztrátová komprese  
-umožňuje opětnou obnovu původních dat => zakódovaný 
soubor musí obsahovat stejné množství informace  
 

Ztrátová komprese  
-dochází ke ztrátám informace, to znamená, že data nejde 
obnovit přesně stejně: dochází - nebo může docházet - k jistému 
zkreslení . Užívá se u obrázků, hudby, videa. 
 

Používá se řada složitých algoritmů. 
   



Formáty grafických souborů 

Rastrové formáty: 
 
GIF   Graphics Interchange Format 
-maximálně 256 barev. Používá relativně jednoduchou 
bezztrátovou kompresní metodu.  
-Je velice vhodný pro kresby.  
-umožňuje definovat transparentní barvu, což je s výhodou 
využíváno právě na webových stránkách. 
-Podporuje animace 
 

BMP  Microsoft Windows Bit Mapped Picture 
pro true color zobrazení (24 bit) – 256 barev se nepoužívá 
komprese 
 
 



Formáty grafických souborů 

Rastrové formáty: 
 
JPEG  Joint Photographic Expert Group File Format 
- 16,7 mil. barev (True color). 
 Použitím velmi složité a pokročilé ztrátové kompresní metody se 
dociluje kompresního poměru až 1:20 bez viditelné ztráty.  
Tento formát je velice vhodný pro fotografie. 
 
TIFF   Tag Image File Format 
hlavní použití je v typografii – DTP. Užití na PC, Macintosh, UNIX a 
na velkých počítačích. 
 
 



Formáty grafických souborů 
 
 Rastrové formáty: 

 
PNG  The Portable Network Graphics 
Podporuje až 32 bitů barev, kvalitnější transparenci obrázků 
Tento formát, na rozdíl od JPEG, využívá tzv. bezztrátovou 
kompresi, což ve skutečnosti znamená, že při ukládání 
nedochází ke snížení kvality obrazu. Bohužel nepodporuje 
animace. 
 
PCX  Paintbrush File Format 
Při maximálním rozlišení 65000 x 65000 pixelů umožňuje 
ukládat obrázky s barevnou hloubkou 1bit, 4bity, 8bitů a 24bitů. 
Dnes zastaralý – málo účinná komprese obrazových dat 
 



Formáty grafických souborů 
 
 Vektorové formáty: 

AI  formát programu Adobe Illustrator 
 
CDR  výchozí formát editoru Corel Draw 
 
ZMF  formát českého programu Zoner Callisto 
 
 

Univerzální formát: 
PDF  formát určený k zobrazení grafiky. Zobrazuje na základě 
PostScriptového modelu jak vektorová data a písma, tak 
rastrové grafiky. Je přenosný jak mezi aplikacemi, tak mezi 
platformami. 
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Zajímavé stránky: 

 

Škola gimpu http://gimp.comuv.com/index.php 

 

Výukový web  http://www.jaroska.cz/elearning/informatika/grafika/body.htm 

 

Další: 

http://www.optimal-marketing.cz/slovnicek/bitmapova-grafika 

http://jamaja.webnode.cz/rastrova-grafika/ 

http://magazin.stahuj.centrum.cz/inkscape-zkuste-tvorbu-vektorove-grafiky/ 

 

Vector graphics 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacopo_Werther/Graphic_Lab?uselang=cs 
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