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Název práce: Úprava fotografií pro použití na webové prezentaci – metodický návod 
 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Ročník: 1. a 2. 
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 v grafickém programu IrfanView změnit velikost a 
rozlišení obrázku (fotografie) a následně jej uložit pod novým názvem do adresářové 
struktury počítače či přenosného média. Bude chápat potřebu zmenšit velikost souboru 
(objem dat) pro umístění na Internetu. 
Pomůcky: PC s připojením k internetu, připravený obrázek pro úpravy. 
Poznámka: Praktická dovednost i teoretická vědomost při výuce práce v grafickém programu 
IrfanView (prohlížeči obrázků). 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Úprava fotografií pro použití na webové prezentaci 
Na webových prezentacích se setkáme s fotografiemi různé velikosti. Ale většinou se 

používají 2 „rozměry“ fotografií. Miniatura a větší obrázek. Málokdy se však setkáme 

s použitím fotografií na Internetu v plné velikosti. Pro tyto dva případy je nutné původní 

(velkou) fotografii zmenšit. Pro úpravu fotografií budeme využívat velice jednoduchý 

freewarový produkt IrfanView. Program slouží primárně k prohlížení obrázků, ale je také 

velice schopný v základních úpravách fotografií (obrázků).  

 

1) Žáci si otevřou program IrfanView poklepáním na jeho ikonu na ploše. Přes nabídku 
Soubor a podmenu Otevřít (funguje klávesová zkratka O) vyvolají dialogové okno pro 
otevření souboru. 
 

 
 
 
2) Žáci vyberou požadovaný soubor a otevřou jej do programu klepnutím na tlačítko Otevřít. 
Před jeho samotným otevřením mohou zjistit informace o souboru v levém dolním rohu okna. 
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3) Okno pro změnu velikosti obrázku vyvolají žáci kliknutím na menu Obrázek a poté 
potvrzením položky Změnit velikost/Převzorkovat… (mohou také použít klávesovou zkratku 
Ctrl+r (resize)). 
 

 
 
 
4) Zde žáci zvolí novou velikost obrázku. Stačí zadávat jednu požadovanou hodnotu, druhá 
bude dopočítána automaticky, pokud zůstane zaškrtnuté zatrhávací políčko Zachovat poměr. 
Hodnota 800 bodů je běžnou hodnotou zvětšených fotografií (obrázků) používaných ve 
webových prezentacích. Hodnota rozlišení 72 DPI (Dots per Inch) je dostatečná pro obrázky 
používané na webových prezentacích a není potřeba ji měnit. Celý proces změny velikosti 
obrázku žáci potvrdí klepnutím na tlačítko OK. 
 

 
 
 



5) Zmenšený obrázek žáci uloží do nového souboru. Vyvolání nabídky k přeuložení souboru 
s jiným jménem vyberou menu Soubor a poté položku Uložit jako… (lze vyvolat i klávesovou 
zkratkou S). 
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6) Žáci pojmenují zmenšovaný obrázek novým názvem, posuvníkem vpravo zvolí výslednou 
kvalitu zmenšovaného obrázku. Zmenšením obrázku dojde i ke snížení objemu dat. Menší 
obrázek znamená kratší dobu stahování (načítání) obrázku webovým prohlížečem. Všechny 
své volby potvrdí žáci stisknutím tlačítka OK. 
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Stejný postup mohou žáci aplikovat také při tvorbě miniatury, zde se rozměry pohybují např. 
mezi 150 a 200 zobrazovacími body. 
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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 
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