
GRAFICKÉ
PROGRAMY



Adobe 
Illustrator

první program, který Adobe 
Systems vydal v roce 1987

tvorba a editace vektorové 
grafiky

kombinace vektorů a bitmap
do jednoho souboru

export do tiskových dat nebo 
datových souborů
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jednoduchá práce s vektory

vcelku dobrá práce s písmy + 
v novějších verzích – odstavcové 
a znakové styly

výběr objektů podle stejné výplně,
kontury + výběr všech textů apod.

komplikovaná práce s více–
stránkovými dokumenty

nedostatenčé nastavení pro 
sazbu delšího textu

není pixel perfect a je často 
nepřesný
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stránkovými dokumenty
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sazbu delšího textu

není pixel perfect a je často 
nepřesný
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CorelDRAW Graphics Suite
– Win
– 15k jednorázově
– 5k předplatné
– slevy pro studenty

Inkscape
– Win, Linux, Mac
– Free

Affinity Designer
– Win, Mac
– 1300 Kč jednorázově

Konkurence
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Adobe Illustrator 1.1



Adobe Illustrator CC 2017



Adobe 
Photoshop
v roce 1990 byla vydána první
verze Adobe Photoshop.

tvorba a editace bitmapové
grafiky – mnoho nástrojů na 
realistickou manipulaci 
s fotografiemi (histogram, křivky, 
masky, liquify)

standardní nástroj pro jak pro
fotografy, tak pro designéry 
i webdesignéry (je pixel perfect)
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fotorealistické manipulace

export and import do mnoha 
formátů

možnost použití smart objektů

je drahý ve srovnání s konkurencí
a náročný na hardware

tragická práce s fonty a textem

komplikovaná práce s vektory

trvá déle se ho naučit
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Affinity Photo
– Win, Mac
– 1300 Kč jednorázově

GIMP
– Win, Linux, Mac
– Free

Corel PaintShop Pro
– Win,
– 2000 Kč

Pixelmator, Pixlr, Acorn, Corel
Paint Shop Pro, Sumopaint (online)

Konkurence



Adobe Photoshop 1



Adobe Photoshop CC 2017



Adobe 
Indesign

vydává Adobe na základě 
Pagemakeru v roce 1999

vedle Quark X Press nejvýznamější
software pro sazbu a zlom

import vektorových, bitmapových
souborů + textových souborů

export do tiskových dat nebo
uložení do IDML
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nejpokročilejší práce s textem, 
GREP + Skripty

umí nejlépe pracovat s fonty 
a jejich funkčností

přispůsobeno pro dlouhé texty

tvorba ebooků, aplikací 
časopisů

omezené možnosti práce 
s vektory

nejdříve přemýšlet, pak tvořit, 
pro začátečníky asi nejkomp–
likovanější na naučení
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QuarkXPress
– Win, Mac
– 28k

Affinity Publisher
– Win, Mac
– 1300 Kč jednorázově

Scribus
– Win, Linux, Mac
– Free

Adobe Framemaker, Microsoft 
Office Publisher, PageStream, TeX 

Konkurence
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Adobe Indesign 1



Adobe Indesign CC 2017



Adobe 
Acrobat

vydán v roce 1994

tvorba a editace PDF souborů

Adobe Acrobat Reader
– čtení PDF

Adobe Acrobat Distiller
– převod PS dat do PDF



Acrobat Reader 1



Adobe Reader DC



Adobe 
Premiere

vydán v roce 1991

software pro nelineární střih 
videa

ideální pro střih krátkých
reportáží v TV nebo i celovečerních
filmů

podporuje rolišení 10,240 × 8,192,
5.1 zvuk a je možno provázat s Ae
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Final–Cut
– Mac
– 9k

Sony Vegas
– Win
– 15k

AVID
– Win, 32k

iMovie
– Mac, Free



Adobe Premiere 2.0



Adobe Premiere CC 2017



Adobe 
After Effects

vydán v roce 1993

software pro tvorbu speciálních 
filmových efektů, pohyblivé grafiky 
a kompozici obecně

maskování, efekty, editace audia
a videa, kompozice ve 2D a 3D

spoluprcáce s Cinema 4D
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Nuke
– Win, Linux, Mac
– €3,403

Apple Motion
– Mac
– 1500 Kč

Cinelerra
– Free

FLAME, Natron, OpenShot, 
Shotcut, Blackmagic Fusion



Adobe After Effetcs 1.1



Adobe After Effects CC 2017



3D Software
Autodesk 3D Studio MAX
– Win

Autodesk Maya
– Win, Linux, Mac

Cinema 4D
– Win, Mac

Blender
– Win, Linux, Mac
– Free
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Autodesk 3D Studio Max 2018



Autodesk Maya 2018



Cinema 4D R18



Blender 2.79



Font Design
Software
Glyphs 3, Glyphs Mini 2
– Mac
– v této době market leader SW na písmo
– 6k / Mini – 1250 Kč

Fontlab 7
– Win, Mac
– 12k

Font Forge
– Win, Mac, Unix, 
– Free

Glyphr Studio (online), FontStruct 



Glyphs 2



Fontlab Studio 6


