
 



Téma sady didaktických materiálů  Počítačová grafika 

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Číslo didaktického materiálu EU-OPVK-VT-III/2-SO-113 

Druh didaktického materiálu Prezentace 

Téma didaktického materiálu Leták, pozvánka – vektorová grafika 

Autor Mgr. Milana Soukupová 

Vyučovací předmět Informatika 

Cílová skupina žáci ve věku 17–19 let 

Klíčová slova 
Objekty, vyznačování, grafické prvky, kompozice plochy, 
principy grafického návrhu 

Anotace  

Prezentace pomáhá sestavit jednoduchý leták, plakát či 

pozvánku. Nabádá k přesnému dodržování  grafických i 

kompozičních pravidel a principů. Obsahuje velké množství 
příkladů . 



Leták je jedním z nejčastějších tiskových produktů se kterým se můžeme 

setkat v podstatě na každém kroku. Vidíme je na nástěnkách, 

nacházíme je ve schránkách, dostáváme je na ulici. Většinou na něj 

koukáme jen krátce a kolem je plno rušivých vlivů. 



Pozvánka patří k nejčastěji amatérsky vyráběným 

tiskovinám.  

Nemělo by na ní chybět: Co? Kdy? Kde? Proč? 

Pozvánka může být i osobní.  



• Leták musí být přehledný a měl by zaujmout na 

první pohled  

• je nutné dobré uspořádání  grafických prvků 

• Informace musí srozumitelně vyjadřovat reklamní 

sdělení 

• Barevné schéma by mělo být jednotné 

 

 



Způsoby vyznačování: 

• Velikost 

• Podtržení (nevhodné – přeškrtává spodní tahy písmen) 

• Kurzíva (má stejnou barvu, ale výraznější kresbu, dokáže 

na sebe upoutat a nepůsobí rušivě 

• Tučné písmo (silně upozorňuje na zvýrazněný text, jeho 

používání by mělo být omezeno na několik případů, 

protože narušuje plynulost vazby 

 



Čtyři základní principy grafického návrhu 

• Blízkost: údaje k sobě blízké by měly být seskupeny 

• Zarovnání: nic by nemělo být na stránce umístěno náhodně, 

objekty musí být vzájemně zarovnány 

• Opakování prvků (barvy, tvary, textury, čáry…) umocňuje 

jejich působení a posiluje soulad 

• Kontrast přispívá k vizuální přitažlivosti stránky, jestliže prvky 

nemají bát stejné měly být, co nejvíce odlišné. 

 

 



Při rozdělení obdélníku 

uprostřed vodorovnou 

čarou se bude horní část 

jevit jako větší.  

Proto je lepší pro umístění 

nadpisu využít optický 

střed stránky. 



1. Sestavte leták pro svoji fiktivní společnost (leták 

bude součástí cele sady propagačních materiálů, 

které tvoří logo, vizitky a leták). Propagujte akci 

firmy nebo výrobek. 

2. Vytvořte pozvánku na akci. 

– Dodržujte estetická a typografická pravidla 

– Využívejte různé grafické prvky 

– Uveďte všechny informace (Co? Kdy? Kde? Proč? Kdo to 

zajišťuje? Kdo sponzoruje?) 

 

 











Plakát ze snímku 12: Adam Ostruszka. 2013. Hledání světla 

Pozvánka ze snímku 13: Tereza Soukupová. 2009. Fotovýstava 



Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 

potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení.  

Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 

Kontakt: Milana.Soukupova@gmail.com 

 


