
Témy kurzu grafickej tvorby Ako na to 
 

18.2.2016 - Základné techniky 
Kurz je určený pre ľudí, ktorí s Photoshopom nepracovali vôbec, alebo len veľmi málo. Zoznámite sa so 
základnými pracovnými postupmi, klávesovými skratkami a jednoduchými úpravami fotografie. 

 Orientácia v programe, základná manipulácia 

 Základy bitmapovej grafiky, princíp vrstiev 

 Orezanie, zmena veľkosti  

 Úprava jasu a kontrastu 

 Čiernobiela fotografia, tónovaná fotografia 

 Jednoduché selekcie 

 Základy práce so štetcom a gumou 

 Jednoduché koláže z viacerých fotografií 
 
17.3.2016 - Pokročilá úprava fotografií 
Na druhom stretnutí sa oboznámite s technikami, ktoré vám ponúknu lepší výsledok a väčšiu kontrolu na 
úpravou obrázku. 

 Za horizontom jasu a kontrastu (histogram a krivky) 

 Deštruktívne vs. nedeštruktívne úpravy. Efekty vrstiev 

 Pokročilé selekcie 

 Masky a rýchle masky 

 Retušovanie: pečiatka, leukoplast, záplata 

 Vylepšenie tváre: zuby, vlasy, mejkap 

 Odstránenie a výmena pozadia 

 Základy vektorovej grafiky 
 
21.4.2016 - Typografia a dizajn 
Tretie pokračovanie kurzu ukáže ako sa dá Photoshop využiť pri tvorbe plagátov, pozvánok a iných 
propagačných materiálov. Účastníci sa naučia vkladať do obrázku text, meniť ho podľa svojho kreatívneho 
zámeru a osvoja si základné pravidlá kompozície a grafického dizajnu. 

 Krátke texty vs. dlhé texty 

 Písmo a jeho vlasnosti 

 Deformácia textu a rasterizácia 

 Efekty s textom 

 Text v úlohe obrázkov 

 Kreatívne rámčeky 

 Plagát, inzerát, pozvánka 
 
19.5.2016 - Montáže a efekty 
Ďalšia časť série bude venovaná trikom a manipulácii s obrazom. Účastníci sa naučia ako zmysluplne 
využiť vstavané filtre a iné techniky na dosiahnutie nerealistických alebo inak ťažko dosiahnuteľných 
výsledkov. 

 Prehľad filtrov 

 Čarovanie so štetcom 

 Textúry. Používanie a tvorba 

 Tvorba panorám 

 Hry so svetlom. Odlesky 

 Plastická chirurgia: zoštíhlenie, pribratie, vyhladenie vrások 

 Zmena dňa na noc 

 Expresívna grafika 
 
16.6.2016 - Výstupy pre tlač i internet 
Posledný kurz je zameraný na výstupy. Vysvetľuje rozdiely medzi grafikou pre tlač a pre web a učí ako 
správne vybrať grafický formát pre svoj obrázok. Účastníci sa tiež naučia ako adaptovať už existujúcu 
grafiku (anpr. plagát) pre internet alebo powerpointovú prezentáciu. 

 CMYK vs. GRB 

 JPG vs. PNG vs. GIF 

 Výstup pre tlač a výstup pre internet. DPI, veľkosť obrázky, veľkosť súboru 

 Korektné zmenšovanie a zväčšovanie obrázkov 

 Adaptácia obrázku pre rôzne použitie (orezávanie) 

 Obrázky s priehľadným pozadím 

 Tvorba ikon a tlačidiel 

 Export veľkého množstva súborov (automatizácia) 


