
1. GRAFIKA 
 

 grafika vektorová - křivky 

 grafika bitmapová (rastrová, bodová) – pixely 

 

    VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 

 

 rozměrová velikost  

o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080 - HD) 

o pro tisk podle velikosti papíru v cm 

 rozlišení 

o 72 dpi (bodů na palec) – web 

o 300 dpi – tisk 

 barevná hloubka (počet barev) 

o 8 bitová (256 barev nebo stupňů šedé, GIF) - webová grafika (tlačítka, loga) 

o 24 bitová (16,7 milionu barev, True Color, JPG, PNG, TIF, BMP) – fotky 

o 32 bitová (4, 3 miliardy barev, Super True Color = True Color + průhlednost) 

o RGB model míchání barev (displej, TV), CMYK model (tisk) 

 datová velikost 

o závislá na rozměrové velikost, rozlišení a počtu barev 

o základní jednotka datové velikosti: 1 bit (b), hodnoty: 0/1 (dvojková soustava) 

o 8 bitů = 1 Byte (B), např. písmeno „a“ = 01100001 

o 1 KB = 1024 B (= 2
10 

B) 

o 1 TB = 10
3 

GB = 10
6 

MB = 10
9 

KB = 10
12 

B 

 průhlednost (GIF, PNG) 

 komprese  

o ztrátová (JPG) – fotografie pro web, malá datová velikost souborů 

o neztrátová (GIF, PNG) – grafika pro web (tlačítka, loga, nápisy) 

o bez komprese (BMP, TIFF) – tisk, velká datová velikost souborů 

 
    BITMAPOVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY PRO WEB 

 

JPG - použití výhradně u fotografií, nevhodný pro grafiku (text)  

         - vlastnosti: ztrátová komprese (menší objem dat), progresivita (prokládané, nikoliv 

                            postupné zobrazování), rozlišení pro web - 72 dpi 

GIF - určen pouze pro grafiku (nápisy, loga, tlačítka atd.)  

        - výhody: prokládané zobrazení (tzv. interlacing), průhlednost, animace, neztrátová 

                        komprese (nedochází ke ztrátě kvality) 

        - nevýhody: pouze 256 barev (8-bit), komprimační algoritmus není zdarma 

PNG - alternativa za licencovaný GIF, 24-bit barevná hloubka, interlacing, průhlednost  

     ICO - speciální formát pro ikonu v adresním řádku prohlížeče, obrázek 16x16 px/16 barev 

                     

    BITMAPOVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY PRO TISK 

   

TIFF, BMP, PCX - nekomprimované formáty (rozlišení pro tisk - minim. 300 dpi) 

RAW - formát obsahuje nekomprimovaná data přímo ze senzoru fotoaparátu (tzv.digitální 

             negativ), profesionální úpravy jednotlivých RGB kanálů, až 8x větší objem dat 

 

    SPECIÁLNÍ FORMÁT PRO TISK A PŘENOS PUBLIKACÍ 

 

    PDF – menší velikost, vždy stejný vzhled dokumentu, minimální možnost editace 



 

    SOFTWARE PRO TVORBU A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY   
 

 Bitmapy: CorelPhotoPaint, AdobePhotoshop, Gimp, IrfanView, ZonerPhotoStudio 

 Vektory: Corel Draw, Adobe Illustrator, Inkcape, Zoner Callisto 

 PDF: Open Office, MS Office 2007 (2010), Adobe Acrobat, PDF Creator, on-line  



2. ZVUK 
 

 

VLASTNOSTI ZVUKOVÝCH SOUBORŮ 

 

 komprese  

o ztrátová – MP3, OGG Vorbis, WMA (cca 10x 

menší datová velikost zvukových souborů) 

o neztrátová – OGG FLAC  

o bez komprese – WAV (velká datová velikost 

zvukových souborů) 

 datová velikost 

o závislá na datovém toku (bitrate, kvalitě) a délce 

zvukového souboru  

o 1 minuta WAV = cca 10 MB 

o 1 minuta MP3 = cca 1 MB  

 datový tok (bitrate)  

o určuje zvukovou kvalitu záznamu MP3 souboru 

o ovlivňuje datovou velikost zvukových souborů (vyšší bitrate = vyšší velikost) 

o CD kvalita – minimálně 128 kb/s (192 kb/s, 256 kb/s) 

 ID3 tagy – textové informace v MP3 (název skladby, interpret, žánr, rok atd.) 

 autorská práva (publikování na internetu) 
 

 

ZVUKOVÉ FORMÁTY PRO WEB  

 

MID - kódovaná imitace zvuku hudebních nástrojů, zvuk generován např. zvukovou 

             kartou či  syntezátorem (samplerem), malá velikost souborů, nutný kvalitní HW 

MP3 - komprese MPEG1-Layer 3 (nejčastěji 1:12), volitelný bitrate (datový tok, minim. 

             128 kb/s pro CD kvalitu), textový popis mp3 souborů (tzv. ID3 Tagy), licencovaný  

WMA - ztrátově komprimovaný formát zvuku firmy Microsoft, podobný mp3 

OGG -  kontejnerový formát zvuku, open-source (není licencovaný) 

          - ztrátová komprese kodekem Vorbis, neztrátová komprese kodekem FLAC  

RM - RealMedia, technologie firmy RealNetworks pro streamované vysílání zvuku (rádio) 
 

 

ZVUKOVÉ FORMÁTY PRO EDITACI ZVUKU A VYPALOVÁNÍ CD  

 

WAV - nekomprimovaný záznam reálného zvuku, pro web tedy méně vhodný  
 

 

SOFTWARE PRO TVORBU A ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SOUBORŮ 

   

 Záznam: Audacity 

 Převod do MP3: Audiograbber, CDex, Lame Encoder 

 Tvorba: Cubase 

 Editace, střih, mix: Audacity, Nero Wave Editor, Acoustica, Easy Audio Editor 
  

 

SOFTWARE PRO PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKOVÝCH SOUBORŮ 

 

 VLC Player 

 Windows Media Player 

 WinAmp 

 Flash Player (web) 



3. VIDEO 
 

 

VLASTNOSTI VIDEOSOUBORŮ 

 

 velikost (rozlišení digitální TV, displeje)  

o 352x288px (VCD 4:3), 720x576px (DVD 4:3), 1280x720px (HD Ready 16:9), 

1920x1080px (Full HD 16:9) 

 komprese  

o realizována pomocí kodeků (DivX, XviD, H.264)  

o ztrátová – MPG, WMV, MOV, 3GP, MKV (cca 10x menší velikost souborů)  

o bez komprese – AVI (velká datová velikost souborů) 

 rychlost přenosu  

o 1,5 Mb/s, 4 Mb/s, 10 Mb/s, 30 Mb/s, 40 Mb/s 

 autorská práva (publikování na internetu)   
 

 

VIDEOFORMÁTY 

 

AVI - nekomprimovaný základní záznam (kontejner) obrazu i zvuku původně pro 

Windows, zastaralý (2 zvukové stopy, nepodporuje nové kodeky), pro web vhodný 

jen s kompresí MPEG-4, např. s kodeky DivX, XviD)   

MPG, MPEG, MP4 - záznam obrazu s vysokou kompresí, používaný např. na DVD 

WMV - komprimovaný formát obrazu firmy Microsoft, podobný MPG 

MKV (Matroška) – moderní AV kontejner pro HD video, podpora nových kodeků 

(MPEG-4 AVC -  H.264), více zvukových stop, podpora titulků a menu 

(www.prejdi.cz/autoMKV) 

FLV - formát Flash, on-line videa (Youtube), nutný Flash Player 

3GP - další komprimovaný formát obrazu, používaný především v mobilních telefonech  

MOV - multimediální vícestopý formát QuickTime firmy Apple, vhodný zejména pro 

            internetové vysílání (průběžné zobrazování - streaming, webcasting) 

RM - RealMedia, technologie firmy RealNetworks pro streamované vysílání videa  

ASF - konkurenční technologie firmy Microsoft pro streamované vysílání videa  
 

 

PŘEHLED KOMPRESNÍCH STANDARDŮ A KODEKŮ 

 

MPEG-1: kompresní standard (1:12) digitálního videa (VideoCD) a zvuku (MP3), 

                  rozlišení 352x288px, rychlost přenosu jen 1,5 Mb/s, pro web tedy méně vhodný 

MPEG-2: lepší metoda prokládání řádků, rozlišení 352x288px při 4 Mb/s (S-VHS); 

                 720x576px, 10Mb/s (DVD); 1280x720px, 30Mb/s (HD ready) a 1920x1080px 

                  (Full HD), 40Mb/s (HD DVD – 15/30 DL GB, Blu-ray Disc – 25/50 DL GB) 

MPEG-4: velká komprese videa při srovnatelné kvalitě s originálem, variabilní bitrate až 

                  6MB/s (např. s použitím kodeku DivX). 

DivX: obrazový kodek pro kompresi videa kompatibilní s MPEG-4, 7GB dat  700MB 

XviD: open source (není licencovaná) verze kodeku DivX 

MPEG-4 AVC (H.264): digitální videokodek nové generace s vysokým stupněm 

komprese, součást standardu MPEG-4, mnohem lepší kvalita obrazu (HD 

video na Blu-ray) 
 

 

 

http://www.prejdi.cz/autoMKV
http://www.hdtvblog.cz/slovnik/mpeg-4


DALŠÍ POJMY VIDEOTECHNIKY 

 

HDMI: High-Definition Multimedia Interface - digitální rozhraní pro připojení 

             plazmových TV a LCD panelů v HD kvalitě, současný přenos obrazu i zvuku 

HDCP: High-Bandwith Definition Content Protection - soubor prostředků pro dekódování 

              chráněného videa na Blu-ray Disku nebo HD DVD. Pro korektní přehrání disku 

              s tímto stupněm ochrany musí veškerý použitý hardware HDCP podporovat. 

DVI-D: Digital Visual Interface - digitální rozhraní pro připojení LCD  

DVI-I: digitální + analogové rozhraní pro připojení LCD resp.monitoru 

D-Sub: analogové rozhraní pro připojení monitoru 

S/PDIF: Sony/Philips Digital InterFace - rozhraní pro přenos digitálního zvuku 

FireWire (1394): rychlé rozhraní pro připojení digitální videokamery 

SCART: in/out pro kvalitní přenos analogového audiovizuálního signálu (video + zvuk) 

Komponentní video (YUV): in/out pro kvalitnější přenos analogového obrazu 

              s oddělenou jasovou a barevnou složkou (modrý, zelený a červený cinch) 

Kompozitní video: in/out pro přenos analogového obrazu nižší kvality (žlutý cinch) 

S-video: in/out pro přenos analogového obrazového signálu nižší kvality 

 
 

SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ VIDEOSOUBORŮ 

 

 Převod videa z kamery: Pinnacle Studio, Windows Movie Maker, Sony Vegas, 

Adobe Premiere 

 Editace, střih, komprese, export: Pinnacle Studio, Windows Movie Maker, Sony 

Vegas, Adobe Premiere, Virtual Dub 

 Kodeky: K-Lite Codec Pack, Codec Pack All in 1, DivX, XviD 

 Konverze mezi videoformáty: Any Video Converter, Avi2Dvd, Media Coder, DVD 

Shrink 

 Streamované vysílání, webcasting: Windows Media Encoder, Real Producer 

 

 

SOFTWARE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOSOUBORŮ 

 

 VLC Player (nejlepší, nevyžaduje instalaci externích kodeků) 

 Windows Media Player 

 BSPlayer 

 Real Player (TV vysílání) 

 Flash Player (web, youtube.com) 

 Power DVD 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sony
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Philips&action=edit






 

 


