
 
 
 
 
 
Datum: 23. listopadu 2013 
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013  
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_591 
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou  
Jméno autora: Ing. Martin Kubín 
Název sady: Informační technologie prakticky pro 1. a 2. ročník čtyřletých maturitních 
oborů 
 
Název práce: Skenery – pracovní list 
 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Ročník: 1. 
Obor:  82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů,  

82-41-M/* Design, Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru 
79-41-K/41 Gymnázium 

Časová dotace: 45 minut 
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen poznat a popsat běžné typy skenerů, bude schopen vybrat 
správný pro konkrétní situaci či firmu. 
Pomůcky: PC s připojením k internetu, pero, vytištěný pracovní list. 
Poznámka: Úvod do tématického celku skenery. Tento materiál je součástí tematického 
balíčku skenery. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Skenery (z anglického scanner) 
Doplňte vytečkovaná prázdná místa. Pod každou kapitolou máte prostor pro zápis vlastních 

poznámek. 

Jedná se o vstupní zařízení. Další vstupní zařízení: ……………………………………….. .  
 
Definice: K převodu tištěných materiálů na jejich ……………………. podobu. Výsledkem 
procesu skenování je vždy obrázek. 
 
Princip činnosti: skener zasvěcuje předlohu a z každého bodu snímá množství …………… 

…………………….., k tomuto množství přiřazuje konkrétní …………………….. . 

Parametry: 
Rozlišení: (zde překreslete náčrtek vyučujícího). Čím větší rozlišení, tím ………….. kvalita 

výsledného obrázku. Běžné rozlišení skeneru: ……………………………… . 

16x16           32x32     256x256 

         
Barevná hloubka: je počet (hladin) barev, které je schopen skener rozlišit na předloze. Běžná 

barevná hloubka u barevného skeneru je ……………………………….. .  

 

Velikost, Cena, Rychlost, Obslužný software: 

Velikost se uvádí ve velikostech …………….. (předlohy), kterou je daný skener schopen 

ještě nasnímat. Cena velmi závisí na všech ostatních parametrech skeneru. Uvedeme si 

orientační cenu u jednotlivých typů skenerů. Rychlost se udává ve ………………………….. . 

Obslužný software velmi ovlivňuje schopnost využít všech možností skeneru. 

 
Rozdělení skenerů: 
Ruční a stolní. Stolní se dále dělí na ……………………. , s posuvem papíru a filmové. Dále 
můžeme hovořit ještě o speciálních skenerech (bubnové, 3D (může být ruční)) 
 
Poznámky: 
CCD (Charge-coupled device):  
 
 
 
Černobílý a barevný skener: 
 
 



1) Ruční skener 
Pro rychlé snímání malých ploch, kde nám nezáleží na …………………….. . Obdobou 

ručních skenerů, se kterými se běžně setkáváme, jsou …………………………………….. . 

 
Výhody: …………………………………….………………………………….…….. 
 
Nevýhody: ………………………………………………………………………….... 
 
Firmy vyrábějící skenery: …………………………….……………………………. 
 
Možnosti připojení k počítači: ……………………………………….…………….. 
 
Orientační cena: ……………………………….. 
 
Ruční skenery 
 

 
Poznámky: 
 
 
 
6) OCR (Optical Character Recognition) – ………………………………………………… 
Slouží k převodu nasnímaného obrázku s textem na jeho editovatelnou (upravitelnou) podobu. 
(zde překreslete náčrtek vyučujícího). 
 

 
 
Programy: ……………………………………………………………… 
Poznámky: 
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2) Deskový skener 
Typický rodinný skenner. Z pohledu poměru ………/……… . Je nejběžnějším skenerem. 
 
Výhody: …………………………………….……………………………………….. 
 
Nevýhody: ………………………………………………………………………….... 
 
Orientační cena: ……………………………….. 
 
Deskový skener 
 

 
 
Poznámky: 
Dianástavec: 
 
 
 
 
 
3) Skener s posuvem papíru 
Posunuje se snímaná předloha. Snímací prvek je stacionární. 
 
Výhody: …………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Nevýhody: ………………………………………………………………………….... 
 
Orientační cena: ……………………………….. 
 
Skener s posuvem papíru 

 

Poznámky: 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Scanner.view.750pix.jpg 
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4) Filmový skener 
Ke snímání filmových materiálů. Filmy z videokamer, diapozitivy.  
 
Výhody: …………………………………….……………………………………….. 
 
Nevýhody: ………………………………………………………………………….... 
 
Orientační cena: ……………………………….. 
 
Filmové skenery 

 

 
Poznámky: 
 
 
5) Ostatní skenery 
Speciální skener: Bubnové, 3D. 
 
Bubnové: slouží ke skenování předloh, u kterých požadujeme velmi vysokou kvalitu. 
Například pro následné tištění plakátů z diapozitivu. Cena: ……………………. . 
 
3D: slouží ke snímání ……… objektů. Cena …………………………. . 
 
3D skener 

 

 
Poznámky: 
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METODICKÝ POKYN K PRACOVNÍMU LISTU 
 
Cíl: Procvičení probíraného tématu – skenery. 

 

Potřebné pomůcky: 

1. notebooky (+ počítač) – učitel před hodinou musí nahrát pracovní list do 

notebooků žáků,  

2. vytištěné listy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne pracovní listy a 

rozdá je žákům, 

3. dataprojektor – učitel promítne pracovní list celé skupině žáků, ti pak pracují 

skupinově. 

 

Pokyny k práci s pracovním listem: 

Učitel rozdá pracovní listy žákům. Sdělí žákům, jak mají s pracovními listy 

pracovat. Kam mají zapisovat správná řešení. Ti pracují samostatně nebo ve 

skupinách. Žáci mají pod každou kapitolou prostor pro zápis svých poznámek 

k dané tematice. Všechna doplnění v prostoru poznámek jsou volitelná (nebudou 

součástí testování). 

Doporučuji po vypracování pracovních listů sdělit žákům správné řešení a 

vysvětlit řešení otázek, v nichž žáci nejvíce chybovali. 



Příklad správného řešení 
Jedná se o vstupní zařízení. Další vstupní zařízení: klávesnice, myš, tablet …. . 
 
Definice: K převodu tištěných materiálů na jejich digitální podobu. Výsledkem procesu 
skenování je vždy obrázek. 
 
Princip činnosti: skener zasvěcuje předlohu a z každého bodu snímá množství odraženého 

světla, k tomuto množství přiřazuje konkrétní barvu. 

Parametry: 
Rozlišení: (zde překreslete náčrtek vyučujícího). Čím větší rozlišení, tím větší kvalita 

výsledného obrázku. Běžné rozlišení skeneru: 2400x1200 dpi. 

 

 

 

 

 

Barevná hloubka: je počet (hladin) barev, které je schopen skener rozlišit na předloze. Běžná 

barevná hloubka u barevného skeneru je 48 bitů.  

 

Velikost, Cena, Rychlost, Obslužný software: 

Velikost se uvádí ve velikostech papíru (A4, A3) (předlohy), kterou je daný skener schopen 

ještě nasnímat. Cena velmi závisí na všech ostatních parametrech skeneru. Uvedeme si 

orientační cenu u jednotlivých typů skenerů. Rychlost se udává ve stránkách za minutu . 

Obslužný software velmi ovlivňuje schopnost využít všech možností skeneru. 

 
Rozdělení skenerů: 
Ruční a stolní. Stolní se dále dělí na deskové, s posuvem papíru a filmové. Dále můžeme 
hovořit ještě o speciálních skenerech (bubnové, 3D (může být ruční)) 
 
Poznámky: 
CCD (Charge-coupled device):  
 
 
 
Černobílý a barevný skener: 
 
 
 



1) Ruční skener 
Pro rychlé snímání malých ploch, kde nám nezáleží na kvalitě. Obdobou ručních skenerů, se 

kterými se běžně setkáváme, jsou čtečky čárových kódů. 

 
Výhody: levné, lehké, přenositelné 
 
Nevýhody: nepřesné snímání, malé rozlišení, malá plocha snímané plochy 
 
Firmy vyrábějící skenery: HP, Canon, Genius, Primax, Umax …. . 
 
Možnosti připojení k počítači: LPT, USB 
 
Orientační cena: řádově stokoruny až jednotky tisíc 
 
Ruční skenery 
 

 
Poznámky: 
 
 
 
6) OCR (Optical Character Recognition) – ………………………………………………… 
Slouží k převodu nasnímaného obrázku s textem na jeho editovatelnou (upravitelnou) podobu. 
(zde překreslete náčrtek vyučujícího). 
 
 
 
 
 
Programy: ……………………………………………………………… 
Poznámky: 
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2) Deskový skener 
Typický rodinný skenner. Z pohledu poměru cena/výkon. Je nejběžnějším skenerem. 
 
Výhody: levný, kvalitní, možnost skenovat i tlustší předlohy, volitelný dianástavec. 
 
Nevýhody: nemožnost zadat skenování do fronty. 
 
Orientační cena: jednotky tisíc (3000,- Kč). 
 
Deskový skener 
 

 
 
Poznámky: 
Dianástavec: 
 
 
 
 
 
3) Skener s posuvem papíru 
Posunuje se snímaná předloha. Snímací prvek je stacionární. 
 
Výhody: velmi kvalitní skenování, oboustranné snímání, rychlé skenování, snímání 
dokumentů ze zásobníku bez zásahu obsluhy 
 
Nevýhody: nemožnost skenovat plastické (tlustší) předlohy. 
 
Orientační cena: jednotky tisíc korun (5000,- Kč). 
 
Skener s posuvem papíru 

 

 
Poznámky: 
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4) Filmový skener 
Ke snímání filmových materiálů. Filmy z videokamer, diapozitivy.  
 
Výhody: kvalitní skenování filmových materiálů, automatizované snímání 
 
Nevýhody: vyšší pořizovací cena, nemožnost skenovat jiné než filmové předlohy 
 
Orientační cena: jednotky až desítky tisíc, ale i statisíce 
 
Filmové skenery 

 

 
Poznámky: 
 
 
5) Ostatní skenery 
Speciální skener: Bubnové, 3D. 
 
Bubnové: slouží ke skenování předloh, u kterých požadujeme velmi vysokou kvalitu. 
Například pro následné tištění plakátů z diapozitivu. Cena: až statisíce. 
 
3D: slouží ke snímání 3D objektů. Cena desítky tisíc. 
 
3D skener 

 

 
Poznámky: 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 23-11-2013] . 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
 
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 


