
Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

183 

ZAŘAZENÍ PROGRAMU PHOTOSHOP CS5  
DO VÝUKY POČÍTA ČOVÉ GRAFIKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULT Ě 

 

 

KUBRICKÝ JAN, ČR 

 

Abstrakt  

Příspěvek pojednává o zařazení programu Photoshop CS5 do výuky předmětů 
zaměřených na počítačovou grafiku na pedagogické fakultě UP. Obsah se opírá o řešení 
projektu FRVŠ, který vznikl s cílem modernizovat a zatraktivnit příslušnou výuku a rovněž 
zaplnit chybějící mezeru v programovém vybavení. 

 

Abstract 

The paper deals with the inclusion of Photoshop CS5 in the courses focused on computer 
graphics in the teaching faculty of the Palacky University. The content is based on the project 
FRVŠ, which was designed to modernize and attract the appropriate training and also to fill 
the missing gap in the software. 

 

1 Úvod  

Výuka počítačové grafiky na pedagogické fakultě určená pro netechnicky zaměřené 
obory, slouží především pro podporu zvýšení kreativity a nápaditosti studujících. Cílem 
výuky není jako v případě technických oborů maximální ovládnutí grafického software, ale 
zejména otevření cesty a jedné z možností, jak svou budoucí činnost zdokonalovat pomocí 
moderních a efektivních nástrojů, které lze využít k podpoře vzdělávání.  

Počítačová grafika je dnes všudypřítomnou složkou běžného života a pro své 
nepopíratelné názorně-prezentační možnosti je rovněž nedílně spjatá s efektivní výukou na 
všech typech a stupních škol. Své využití nachází zejména pro multimediální prezentace, 
webové prezentace, tiskové materiály, doplňují fotografické a obrazové dokumentace a další.  

Kompetentní pedagog by neměl být pouze „uživatelem grafiky“. Měl by být rovněž 
schopen aktivně zapojit své znalosti a dovednosti do tvorby a úpravy počítačově 
zpracovaných grafických materiálů. Z tohoto pohledu je obecně považován jako 
nejvšestrannější program Photoshop, který ve verzi CS5 obohatil výuku na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého. Tento příspěvek je dále věnován výuce počítačové grafiky na 
PdF pro studenty netechnických oborů a její inovaci v rámci řešení projektu FRVŠ. 

 

2 Výuka počítačové grafiky   

Výuka počítačové grafiky je věnována minimálním teoretickým základům a především 
pak praktickým cvičením s 2D počítačovou grafikou (implementována je práce s digitálním 
fotoaparátem a scannerem). 3D modelování je součástí výuky technicky zaměřených oborů 
(informační výchova, technická a informační výchova). Zde jsme si kladli za cíl určitou 
změnu, tedy zařazení výuky 3D počítačové grafiky i pro ostatní, netechnické obory, což nám 
umožňují i nové funkce programu Photoshop CS5.  
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Doposud byla praktická část výuky rozdělena zhruba následovně: v rámci tvorby rastrové 
grafiky nebyl stav výuky ideální. Mohlo se využívat maximálně základního programu 
Malování, případně kvalitního (ovšem méně oblíbeného) volně šiřitelného programu GIMP. 
Pro úpravu digitálních fotografií byla k dispozici starší verze programu Zoner Photo Studio 7. 
Pro potřeby výuky vektorové grafiky byla situace o poznání lepší. K dispozici je populární 
a v praxi hojně využívaný program Corel Draw nebo program Zoner Callisto 5. Výuka 
s těmito programy je od samého začátku směřována k okamžitému vytváření 
komplexnějších úloh. Po dřívějších negativních zkušenostech jsme opustili zažitý model 
výuky, který nepřinášel kýžené výsledky. Starý model výuky měl následující posloupnost: 

 

• Teoretické základy práce v programu. 

• Uživatelské rozhranní programu. 

• Základní nastavení. 

• Nástroje a funkce. 

• Kreslení základních prvků. 

• Komplexnější úlohy. 

 

Nastíněný postup výuky není pro studenty netechnických oborů i vzhledem k časovým 
dotacím jednotlivých předmětů ideální. Udržení motivace studentů v takto striktně se 
směřující linii výuky v podstatě není možné a zároveň to víceméně odporuje požadavkům 
uvedeným v úvodu tohoto příspěvku. Proto jsme se vydali jinou cestou, a to cestou 
komentovaných tutoriálů (prezenčních i distančních) a řešení komplexních úloh. Tato 
metodika je již delší dobu používána v rámci některých kurzů, výukových materiálů 
prezentovaných na webu, a stává se základní edukační myšlenkou podpůrných manuálů ke 
grafickým programům. Posloupnost nově koncipované výuky je následující: 

 

• Rychlé a stručné seznámení s uživatelským rozhranním programu. 

• Řešení (vytváření a úprava) jednodušších, ale komplexnějších úloh. 

• Řešení komplexních úloh. 

 

Celá posloupnost výuky je takto zjednodušena do výše zmíněných tří bodů. Je třeba ihned 
od začátku studentům prezentovat konkrétní výstupy. Všechny kroky dříve koncipované 
výuky jsou součástí té nové. Všechny nástroje, funkce a nastavení jsou probírány prakticky 
a v řešení komplexnějších úloh. V úvodu se nezajímáme o to, jak a proč převádět objekty na 
křivky. Až např. v rámci vytváření dekorativní sítě čar tuto funkci použijeme pro potřeby 
vyhotovení určitého komplexního výsledku. Teprve poté si jednotlivé operace sumarizujeme, 
krátce znovu popíšeme a poté je opět v možné rozšířené podobě použijeme u řešení další 
úlohy. Snažíme se tak od celku přecházet k jednotlivostem, což je klasickým znakem 
analytické metody výuky.  

Ve výuce tvorby vektorové grafiky, která byla dříve pro studenty netechnických oborů 
těžko stravitelná, slavíme úspěch. Zvýšila se motivace studentů, navzdory řešení předloh 
studenti lépe uplatňují vlastní představivost a roste jejich zájem o počítačovou grafiku. Výuka 
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má lepší spád a mnohá témata, která byla vzhledem k dřívější výuce neuskutečnitelná jsou 
nyní probírána jednoduše a efektivně. 

 

3 Photoshop CS5 

Studenti pedagogické fakulty si ze svých náslechových i výstupových praxí odnášejí 
spousty cenných poznatků a zkušeností. Jednou z nich je skutečnost, že ve své budoucí práci 
budou patrně více využívat a uplatňovat znalosti související s rastrovou než vektorovou 
grafikou. Jejich práce bude požadovat aktivní znalosti a dovednosti pro manipulaci s digitální 
fotografií, a tvorbu a zpracování jednoduchých grafických materiálů (zahrnující rovněž 3D 
grafiku). Vysokoškolská příprava na tuto situaci musí pružně reagovat (ačkoli by tyto 
požadavky měla sama rychle předvídat). Situace je ale někdy komplikovaná a je lépe reagovat 
později, než-li vůbec. V rámci projektu FRVŠ „Inovace výuky předmětů zaměřených na 
počítačovou grafiku“ získalo naše pracoviště prostředky na zakoupení licencí programu 
Adobe Photoshop CS5, a tvorbu a inovaci příslušných výukových materiálů. 

Díky přívětivé licenční politice společnosti Adobe se produkty této firmy dostávají do 
stále více českých a škol, a mnoho pedagogů jej tak může využívat pro podporu tvorby svých 
výukových materiálů. Je nutno přiznat, že programové vybavení pro úpravu a tvorbu rastrové 
grafiky bylo na našem pracovišti donedávna nedostačující, a i proto se v současnosti 
nejpopulárnější program Adobe Photoshop CS5 jevil jako volba číslo jedna.  

 

4 Inovace výuky 

Výuka je koncipována podobně, jako v případě výuky s vektorovými grafickými 
programy. Jednotlivé prvky a funkce programu jsou probírány v rámci vytváření vzorových 
úloh, které jsou rovněž k dispozici jako online komentované-výukové tutoriály . Náměty 
těchto tutoriálů jsou čerpány z vlastních zkušeností vyučujících, a dále z jiných veřejných 
zdrojů (převážně oficiálních výukových kurzů, tutoriálů grafických nadšenců atd.). Tvorba 
výukových tutoriálů se opírá o níže uvedenou metodiku. Výukové tutoriály již byly testovány 
ve výuce, a podle zpětné vazby studujících následně upraveny a zdokonaleny: 

 

1. Úvodem je potřeba představit řešenou úlohu a hlavní cíl řešení: 

• Sled jednotlivých kroků při řešení. 

• Nástroje a funkce, které budou v úloze použity. 

• Nezbytné požadavky pro úspěšné řešení. 

2. Jednotlivé kroky řešení úlohy. Zde je nutno: 

• Jasně lokalizovat umístění používaných nástrojů a funkcí. 

• Průběžně komentovat postup řešení. 

• Zdůraznit podmiňující kroky v posloupnosti řešení. 

3. Po dokončení řešení úlohy: 

• Naznačit možná alternativní řešení. 

• Opakovat řešení s drobnými změnami (velikost objektů, odlišné tvary, barvy, atd.) 

• Vysvětlit jednotlivé použité funkce, naznačit další možnosti užití. 
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4. Pokračování další úlohou, která: 

• Navazuje na předchozí úlohu, využívá stejných funkcí k dosažení řešení. 

• Rozšiřuje předchozí úlohu, rozšiřuje použití stejných funkcí. 

• Implementuje použití dalších nových nástrojů a funkcí. 

 

Nové tutoriály, které průběžně vznikají a v celé podobě budou rovněž k dispozici na 
stránkách Katedry technické a informační výchovy budou využívány jak v prezenční, tak 
zejména v kombinované formě studia. Na výsledné podobě tutoriálů se nemalou částí podílejí 
samotní studenti, jejichž zpětná vazba a cenné připomínky pomohou zdokonalit výukový 
materiál. V souvislosti s výukou počítačové grafiky v kombinovaných studijních oborech 
přibývají i další tutoriály. Jejich obsah doplňují pedagogové z praxe, kteří studiem na PdF 
pouze doplňují své vzdělávání.  

 

5 Závěr  

Výuka počítačové grafiky pro netechnicky zaměřené obory budoucích pedagogů je úkol, 
který vyžaduje co největší množství motivačních prvků. Obsah výuky se musí oprostit od 
strohých pouček a předvádění základních funkcí. Od začátku je potřeba udržovat výuku 
pestrou a podněcující. Možnosti tvorby počítačové grafiky s programy jakou jsou Photoshop 
nebo i Gimp přináší pro současné a budoucí učitele spoustu skvělých možností, jak výuku na 
nižších stupních škol rozvinout a zefektivnit. V řešeném projektu se nám výrazně osvědčily 
metody tutoriálů a průběžné instruktáže, řešící od začátku výuku v počítačových programech 
na hotových příkladech.  

 

Tento příspěvek vznikl za podpory FRVŠ v rámci řešení projektu č. 1184/2011/F5/a. 
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