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STRUKTURA
KURZU

➢ základní grafická teorie
➢ časté grafické chyby
➢ jak funguje Canva
➢ workshop



ZÁKLADNÍ
GRAFICKÁ
TEORIE



grafický design
NENÍ

umění



dobrý grafický design
PŘEDÁ INFORMACI

výborný grafický design
PŘEDÁ INFORMACI SPRÁVNĚ



RYCHLÁ TEORIE BAREV



červená
vzrušení, nebezpečí, dominance, energie, zdraví, život, láska, síla, obrana, stimulace, aktuálnost

oranžová
dostatek, vzrušení, pohodlí, veselost, spokojenost, bezpečí, senzualita, teplo

žlutá
vzrušení, veselost, sebedůvěra, kreativita, přátelskost, optimizmus, upřímnost, usměvavost

zelená
klid, pohodlí, harmonie, zdraví, naděje, příroda, mír, prosperita, pohoda, bezpečí, upřímnost, jemnost

modrá
klid, pohodlí, kompetence, studenost, povinnost, efektivita, inteligence, logika, důvěra, bezpečí, úspěch

fialová
autentičnost, šarm, exkluzivita, luxus, kvalita, královské, spiritualita

růžová
ženskost, šarm, jemnost, opatrování, hebkost, hřejivost

hnědá
příroda, venkov, spoleh, drsnost, bezpečí, podpora, houževnatost

černá
důstojnost, efektivita, elegance, emocionální bezpečí, síla, bohatství, státnost

bílá
klid, jednoduchost, čistota, upřímnost, hygiena, nevinnost



https://tinyurl.com/barevnost



NEJČASTĚJŠÍ
CHYBY
GRAFIKY



ŠPATNÝ KONTRAST



DOBRÝ KONTRAST



příliš malé texty



je velmi těžké se v tomto textu zorientovat je velmi 
těžké se v tomto textu zorientovat je velmi těžké se v 

tomto textu zorientovat je velmi těžké se v tomto 
textu zorientovat je velmi těžké se v tomto textu 

zorientovat je velmi těžké se v tomto textu 
zorientovat hlavně proto že je celý text psán jako 
jeden souvislý text bez rozlišení například barvou, 

velikostí fontu nebo jakkoli jinak



JE VELMI DŮLEŽITÉ ROZLIŠIT

CO JE PODSTATNÉ
A CO MÉNĚ



GRAMATYCKÉ CHIBY



PROBLéMY
S čESKOU 

DIAKRITIKOU       



PROBLÉMOVÉ
FOTKY







POUŽÍVAT 
POUZE 

LEGÁLNÍ
FOTKY

➢ www.picjumbo.com (zdarma)

➢ www.unsplash.com (zdarma)

➢ www.123rf.com
➢ www.shutterstock.com



PÁR 
UKÁZEK



















ZADÁNÍ
ÚKOLU

Vytvořte post na Facebook:

- 1 fotografie z internetu
- 1 fotografie z Canvy
- text
- speciální tvar

hotové zašlete na
info@onsz.cz



ZADÁNÍ
1. ÚKOLU

Vytvořte plakát A4 na téma:
seminář s horolezcem 
Janem Novákem a uveďte

datum události
místo konání
čas konání
téma semináře
vstupné



ZADÁNÍ
1. ÚKOLU

vytvořte kopii 
následujícího plakátu



velikost: A4



KAM PRO 
INSPIRACI

www.dribbble.com
www.behance.net
www.graphicriver.net

www.pinterest.com
www.instagram.com

#graphicdesign #printdesign
#graphic #designer #photoshop #ilustrator








