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Web a obrázky 



Grafika pro www stránky 

Kvalita obrázku   velikost dat 

 

   hledání kompromisu 

 

- Kompresní algoritmy 

- Redukce počtu barev (gif, png) 

- Zjednodušení barevné informace (jpg) 



Grafické formáty pro web 

GIF … 256 barev 

 

PNG … navržen jako náhrada GIFu 

 

 

JPEG … formát pro ukládání fotografií, je 
ztrátový. Míru zjednodušení volí uživatel 

obrázky charakteru 
kresby či nápisy 

fotografie 



Pořizování obrázků pro web 

Použití hotového obrázku – bezpracné, ale 
nemůžeme ovlivnit kvalitu 

 

Digitální fotoaparát 

 

Skener 

 

Grafický editor 

 



Úprava obrázků 

Velikost obrázku  

 zmenšení rozměrů 

(běžně mezi 200 a 400 px) 

 

 pro zachování detailů je 
nejvhodnější umístit do 
stránky náhled 



Vkládání do stránek 

<img src =“auto.jpg”> 

 

<img src =“auto.jpg” alt=“Veterán 1924“> 

 

[1]  



Obrázky a text 

<img src = “jablko.gif” align=“top”> 

 

align=“middle” 

 

align=“bottom” 

 

[2]  





Obrázky a text 

<img src="obrazky\kytka.jpg" align="left"> 

 

<img src="obrazky\jaternik.jpg" align="right"> 

 

 

<br clear="all">  

 

Stránka má pokračovat až za všemi obrázky bez 
ohledu na jejich umístění 
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Vlastní zdroje 

 

 

 

 

Zajímavé stránky: 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

http://www.owebu.org/cze/html/text.php 
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