
46 výrazov,
ktoré musíte poznať ako začínajúci grafi k



Táto príručka je rozdelená do 

4 častí.
V každej časti sa nachádza 
zoznam výrazov, ktoré by 

ste ako začínajúci grafi k mali 
poznať.

A keď už dlhšie tvoríte grafi ku, 
predsa len Vás možno niečo 

prekvapí :)

Všeobecné 
pojmy

Úprava 
fotky

Práca s 
písmom Prípony

PHAC copyright
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PPI/DPI 
Pixels per ich / dots per inch. Aj DPI 
aj PPI nastavuje hustotu rozloženia 
pixelov/bodov na grafi ke. Čím väčšia 
hustota bodov, tým je grafi ka zre-
teľnejšia.

Pre digitálne spracovanie použí-
vame najčastejšie 72 DPI.

Pre tlačové spracovanie je to 300 
DPI.

RGB
Farebný model. Pomocou troch fa-
rieb - Red, Green a Blue, teda pomo-
cou červenej, zelenej a modrej vieme 
zobraziť všetky ďalšie farby na moni-
tore. Tento farebný model sa používa 
len pri digitálnom spracovaní, teda pri 
grafi ke, ktorá sa zobrazí na displejoch 
či monitoroch.

CMYK
Farebný model. Používa sa pri tlači. 
Pozostáva zo 4 základných farieb, 
ktoré sa potom ďalej miešajú a vytvá-
rajú celé spektrum farieb - Azúrová 
(Cyan), purpurová (Magenta), 
žltá (yellow) a čierna (blacK).
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Raster

Rastrová grafi ka je zložená z ma-
lých štvorčekov, resp z pixelov. 
Každý pixel obsahuje informácie 
o farbe, sýtosti a jase.

Rastrová grafi ka sa využíva pri 
digitálnom zobrazení. V pod-
state všetko, čo vidíme na interne-
te alebo odfotíme, tak je rastrové, 
teda zložené z pixelov.

Rasterizovať
rasterize

Proces, kedy sa z objektu stane 
raster, teda pixelová grafi ka. Čas-
to sa obrázok nazýva „rozrastro-
vaný“, tým myslíme, že je obrázok 
rozmazaný a malý.

Vektor

Opak rastru. Tak ako pri rastri vieme 
pracovať s pixelmi, vo vektore pixel 
nehrá absolútne žiadnu úlohu. 

Všetky tvary sú popísané matema-
ticky s krivkami, teda bodmi medzi 
ktorými sa vykreslí čiara. 

Vektor nevie upraviť fotografi u, 
kedže fotografi a je zložená výhrad-
ne z pixelov. 

Výhoda vektoru spočíva v tom, že 
objekt po zmene rozmerov nestráca 
kvalitu. Toto využijeme hlavne pri 
tlači, keď chceme zaručiť, aby boli 
texty stopercentne čitateľné.
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Rozlíšenie

Väčšinou sa používa v 
súvislosti s rozlíšením 
monitoru, teda udáva 
informáciu, koľko pixelov 
sa zobrazí  po šírke a  
výške monitoru. Čím 
vyššie rozlíšenie, tým 
kvalitnejšia grafi ka.

resolution
Šírka, výška

Šírka a výška dokumentu, resp. 
pracovného plátna. Máme 
na výber viac rozmerov, pre 
digitálnu grafi ku sa najviac 
používa rozmer v pixeloch. 
Pri tlači sú to mm alebo cm.

width, height

Rozmer
pracovného plátna

Vopred zadefi novaný rozmer 
pracovného priestoru, kde sa tvorí 
grafi ka. V prípade tlačovej grafi ky 
hovoríme o veľkosti kancelárskeho 
papiera. Poznáme tieto rozmery:

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6

841 × 1189 mm
594 × 841 mm
420 × 594 mm
297 × 420 mm
210 × 297 mm
148 × 210 mm
105 × 148 mm

canvas size
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Spadavka

Spadavka je zväčšenie doku-
mentu o niekoľko milimetrov. 

Spadavka sa nastavuje len 
pri tlačových materiáloch.
Robí sa to z dôvodu, aby sme 
ochránili tlačovinu, pretože pri 
oreze sa môže stať, že sa stroj 
pomýli a oreže viac ako by mal. 

Do spadavky vkladáme len po-
zadie, nikdy texty či logá. Spa-
davka sa obvykle nastavuje na 
2,5 mm.

bleed
Fotobanka

Miesto, kde si vieme stiahnuť 
fotografi e s ktorými budeme 
chcieť ďalej pracovať. Nemô-
žeme si len tak stiahnuť fotku 
z Googlu. Preto hľadáme fotky 
pre osobnú alebo komerčnú 
činnosť z fotobaniek. 

Takéto fotobanky nám dajú li-
cenciu na používanie ich fotky. 
Existujú bezplatné a platené 
fotobanky.

photobank
Alfa kanál

Hovoríme o priehľadnej 
vrstve pri rastrovom obráz-
ku. Keď obrázok obsahuje alfa 
kanál, znamená to, že obsahu-
je neviditeľné pozadie. Takéto 
priehľadné pozadie umožnuje 
uložiť iba PNG prípona.

alpha channel
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Stratová 
kompresia

Ide o typ spracovania rastrovej grafi ky, kde sa pri ukla-
daní súboru vynechajú niektoré informácie z fotogra-
fi e - tým pádom je výsledný súbor menší, ale obsahuje 
menej informácií. 

V princípe to zníži objem dát na súbore.

Stratovú kompresiu podporujú formáty ako JPEG. 

Stratová kompresia sa používa najmä pri webovom 
spracovaní, kde potrebujeme mať malý súbor a nepo-
trebujeme mať obrovské množstvo informácií.

lossy

Bezstratová 
kompresia

Opak stratovej kompresie. Nedochádza k strate infor-
mácií z obrázku pri ukladaní. 

Uloží sa väčšie množstvo dát, ale na druhej strane je 
súbor väčší a neodporúča sa to nahrávať na server.

Ide o prípony ako BMP, PNG, GIF alebo TIFF.

Bezstratovú kompresiu využijeme vtedy, ak chceme 
dodatočne spracovať fotografi u, teda ju upraviť alebo 
urobiť na nej iný zásah.

lossless

PHAC copyright
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Mock-Up

Typ grafi ky, kde dokážeme ukázať klientovi, ako 
bude vyzerať jeho produkt po spracovaní. 

V podstate čokoľvek z bežného sveta môže byť 
mock-up. 

Mock-up je dôležitý z toho dôvodu, že klient si nie 
vždy vie predstaviť, ako bude vyzerať grafi ka po 
fi nálnom spracovaní. Mock-up mu to ukáže.

Hex

Farebný kód je unikátna hodnota pre každú 
farbu. Tak ako majú ľudia unikátny odtlačok prs-
ta, aj farby majú svoj „odtlačok“. 

Tento kód vedia ďalej používať grafi ci, programá-
tori, ale aj laici.

hex code
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Maska

Pomocou masky určujeme, čo 
má ostať viditeľné a čo nie. 
To, čo sa má stratiť, maska len 
schová. Teda tvári sa to ako 
odstránené, ale v skutočnosti 
je to stále k dispozícii.

To, čo je biele na maske, to 
je viditeľné.

To, čo je na maske čierne, 
to je neviditeľné.

mask
Výber

Keď sa vytvorí výber, defi nuje 
sa priestor, v ktorom je mož-
né robiť zmeny. Všetko, čo sa 
nachádza mimo výberu, spadá 
do priestoru, kde nie je možné 
robiť zmeny.

Výber mimo iné dokáže odde-
liť hlavný objekt od pozadia.

selection
Vrstva

Základný pilier, ktorý sa na-
chádza na akejkoľvek grafi ke. 
Vrstva obsahuje informácie (pi-
xely), texty či iné prvky, ktoré sa 
umiestňujú na seba a vytvorí 
sa fi nálna kompozícia.

layer

10
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fotky
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Odtieň

Jedná sa o parameter, vďaka 
ktorému vieme zmeniť od-
tieň, resp. farbu na akejkoľ-
vek vrstve.

hue
Sýtosť

Sýtosť defi nuje žiarivosť/ži-
vosť všetkých pixelov na fotke.

Sýtosť sa inak nazýva saturá-
cia.

saturation
Svetlosť 

Táto možnosť zosvetľuje alebo 
stmavuje označenú farbu.

Brightness/Luminance
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Rozmazanie

Je to typ efektu, kedy rozma-
žeme pixely na grafi ke. Vy-
užíva sa to pri zjednodušení 
grafi ky alebo keď chceme, aby 
niektoré texty či časti na fotke 
neboli viditeľné.

blur

Farebný 
prechod

Defi nuje farebný prechod 
medzi dvoma a viacerými 
farbami. Slúži na úpravu fo-
tografi e, prípadne na oživenie 
pozadia.

gradient

Kontrast

Typ úpravy na fotke - tmavé 
miesta sú tmavšie a svetlé 
miesta sú ešte svetlejšie.
Zvýšenie kontrastu pomáha 
napríklad pri fotení proti svet-
lu, kde vznikajú vyblednuté 
miesta.

contrast
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Svetlé miesta

Jedno z troch najzákladnejších miest na každej fo-
tografi i. Svetlé miesta sú miesta, kde dopadá 
zdroj svetla a prirodzene osvetlí scénu. Červenou 
farbou sú na fotke označené svetlé miesta.

highlights

Mid tóny
Typ miesta na fotografi i. V princípe neutrálne mies-
to sa nachádzajú medzi svetlým a tmavým mie-
stom. Na obrázku sú mid-tóny označené oranžo-
vou farbou.

mid tones

Tmavé miesta
Sú to všetky tmavé miesta na fotografi i, kde nedo-
padá zdroj svetla. Tmavé miesta môžeme vidieť 
na fotografi i označené modrou farbou.

shadows

14
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Farebné koleso
Farebné koleso je graf, ktorý zobra-
zuje spojitosť medzi farbami. Každá 
farba má nejaký význam a farebné 
koleso defi nuje, ktoré farby môže-
me kombinovať s ostatnými. To sa 
defi nuje prostredníctvom farebných 
schém.

Komplementárna schéma
Používa farby opačnej hodnoty. Vďaka týmto farbám sa 
vytvorí silný farebný kontrast. Sú to farby, ktoré spolu ladia a 
používajú sa pre oživenie farieb na grafi ke, či pri fotografi i.

Triadická schéma
Používa veľmi výrazné farby a preto pôsobí energicky. 
Väčšinou sa používa jedna hlavná farba pre pozadie a dve 
doplnkové pre zvýraznenie jednotlivých prvkov na grafi ke.

Analógová schéma
Používa tri susediace farby na kolese. Kedže sú to podobné 
farby, dobre sa kombinujú. Nevýhoda je, že neposkytujú 
dostatočný farebný kontrast.

Monochromatická schéma
Používa sa pre vytváranie jemných farebných prechodov, lebo 
používa len jednu farbu, no v odlišných úrovniach sýtosti a 
svetlosti. Využíva sa to napr. pri farebných prechodoch.

color wheel
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Práca s 
písmom
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Zástupné 
písmo

Zástupné písmo, konkrétne Lo-
rem ipsum je formulka z latinčiny 
a dosádza sa na všetky miesta, kde 
sa má umiestniť v budúcnosti fi nál-
ny text. 

Toto zástupné písmo sa využíva 
hlavne vtedy, keď nám klient nedo-
dá fi nálne texty, ktoré by sme moh-
li vložiť do grafi ky. Prečo práve táto 
formulka? Je to zrozumiteľnejšie 
ako len nejaká „hatlanina“ :)

lorem ipsum

PHAC copyright

Pätkové
písmo

Jedná sa o detail na konci 
ťahu daného znaku.

Klasický príklad pätkového pís-
ma je Times New Roman. Ten-
to druh textu sa používa pre 
získanie rešpektu či elegancie.

Miesto, kde sa nachádza pät-
kové písmo väčšinou má bo-
hatú tradíciu či skúsenosti, 
na ktorých môže ďalej stavať.

sans serif

Bezpätkové
písmo

Tento typ textu neobsahu-
je pätku na konci jednotlivých 
znakov.

Tento druh písma sa použí-
va pri minimalistickom štý-
le.

Zároveň sa vďaka tomuto do-
sahuje moderného a prehľad-
ného vzhľadu na grafi ke.

sans



Prípony



PHAC copyright

AI
Vektorový formát. Je to kla-
sická prípona, ktorú vytvorí 
program Adobe Illustrator po 
uložení súboru. 

Obsahuje všetky informácie 
o zmenách v dokumente.

SVG
Vektorový formát. Scalable vector 
graphics.

Používa sa pre ukladanie vektorových 
tvarov, teda pre ikonky či logá. 

SVG je podporovaný na webových 
stránkach a preto je možné ho vložiť 
na webovú stránku. Výhoda SVG opro-
ti PNG je, že SVG sa nedá rozmazať pri 
zmene rozmerov.

EPS
Vektorový formát. Encap-
sulated PostScript.

Používa sa najčastejšie pre ulo-
ženie vektorového loga, prí-
padne ikonky.

Tento formát sa zvykne vy-
užívať pri tlači.

PDF
Najznámejšia prípona na svete - Portable document format.
Tento formát sa používa pri ukladaní grafi ky a jej následnom vytlačení. 
Dokáže uchovať kvalitný raster ale aj vektor dohromady. To znamená, že po ulo-
žení vo vektorovom programe bude mať PDF kvalitné a ostré texty, po uložení 
z rastrovej grafi ky si PDF uloží všetky efekty, ktoré boli aplikované na grafi ku. 

19
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PSD
Formát pre Adobe Photoshop. Tento typ súboru sa 
nehodí na exportovanie dokumentu, keďže ide otvoriť len 
vtedy, ak máme Photoshop alebo iný špecifi cký program.

Tento typ súboru sa používa najmä vtedy, keď chceme 
uložiť svoju prácu, ale ešte sa k nej chceme dodatočne 
vrátiť a chceme tam robiť ďalšie zmeny.

JPEG
Rastrový formát. Joint Photographic Experts Group.
JPEG má vysoký stupeň kompresie, to znamená, že pri 
ukladaní sa vytvorí malý súbor s malým množstvom 
informácií. 

Možno by ste si povedali, že takýto formát sa nikde nebude 
používať, ale opak je pravda. JPEG je najpoužívanejší 
formát pri tvorení grafi ky. Používa sa pri weboch, ale 
aj pri tlači.

PNG
Rastrový formát, Portable network graphics. For-
mát, ktorý podporuje bezstratovú kompresiu obrázku. To 
ale neznamená, že vytvorí veľké súbory, ktoré nebudeme 
môcť nahrať na web či na sociálnu sieť. Opak je pravda. 

PNG vytvorí kvalitný obrázok s relatívne malou veľkosťou. 
Je to porovnateľné ako JPEG, ale samozrejme JPEG vytvorí 
súbor s oveľa menšou veľkosťou. Najznámejšia výhoda 
PNG je, že dovoľuje ukladať grafi ku s priehľadným 
pozadím - teda nevytvorí biele pozadie na transparent-
nej vrstve, ako to je v prípade JPEG.

20
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BMP
Rastrový formát. Device independent 
bitmap. Neobsahuje žiadnu kompresiu a 
preto vytvorí veľký súbor s veľkým množstvom 
informácií. 

Hodí sa pre dodatočné spracovanie fotogra-
fi í. Nehodí sa na nahrávanie na web.

TIFF
Rastrový formát. Tagged Image fi le format.

Výhoda TIFF prípony spočíva v tom, že umožňuje uložiť gra-
fi ku v bezstratovom režime. To znamená, že uloží všetky 
všetky informácie z fotografi e a dokáže ich reálne zobraziť.

Na druhej strane, musíme rátať s tým, že uložený obrázok 
bude veľmi veľký a nebude sa hodiť pre nahranie na webo-
vú stránku či na iný server.

RAW
Rastrový formát, ktorý obsahuje neskomprimo-
vané informácie o rastrovej grafi ke. RAW sa po-
užíva vyslovene len pri editácii danej fotky. RAW súbor 
obsahuje neskomprimované informácie z fotky a
väčšinou je dôležité danú fotku ešte upraviť a dodatočne 
spracovať.

RAW nemôžeme otvoriť len tak v hocijakom pro-
grame. Photoshop umožňuje otvoriť RAW pomocou 
Camera RAW. Adobe Lightoroom tiež umožňuje otvoriť a 
upraviť RAW. RAW vieme získať z digitálneho fotoaparátu.
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Ďakujem za 
pozornosť

Pre viac informácií o grafike a dizajne
navštívte webovú adresu

www.phac.sk 


