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Klíčová slova grafika, rastrová grafika 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti si stáhnou a nainstalují grafický 

editor Gimp. 
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GIMP  
(aktuální verze je 2.8.2 k 25. 10. 2012) 

Stažení a instalace Gimpu 

Co to je Gimp? 

 Bitmapový grafický editor, silný konkurent Adobe 

Photoshopu, funkčně s ním zcela srovnatelný (až na 

komfort ovládání) 

 Open Source projekt 

– Open Source licence viz http://www.opensource.org/docs/definition.php 

Co Umí? 

 Úprava digitálních fotografií 

 Vytváření vlastních obrázků 

 Příprava grafiky pro web 

 Animace 

 Koláže 

 Masky 

 Práce s výběry a vrstvami a mnoho dalšího 

Proč?  

 Volně k použití, bez licenčních 

poplatků, placeného upgrade… 

 Schopnost načítat/ukládat 

nejrozšířenější bitmapové formáty 

(včetně PSD – Adobe Photoshop) 

 Široká podpora pro různé OS 

(Microsoft Windows, Sun Solaris, 

Linux) 

 Open Source zdrojový kód – přístup k 

API, formátům…  

 Mnoho nadstaveb, mnoho plug-inů 

(rozšiřujících modulů) – většina 

zdarma 

Jak a kde? 

 Stáhnout z Internetu (~70 MB) např. pro Windows http://www.slunecnice.cz/sw/gimp-
windows/  

http://www.opensource.org/docs/definition.php
http://www.slunecnice.cz/sw/gimp-windows/
http://www.slunecnice.cz/sw/gimp-windows/
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 Stáhnout z Internetu např. pro  Linux  http://www.gimp.org/downloads/ 
 

 
 

http://www.gimp.org/downloads/
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  Nejrůznější zásuvné moduly (plug-iny) najdete v menu GIMPu Nápověda/GIMP 

online/Registr zásuvných modulů 

 

 

Nápověda 

 Kompletní pouze anglická, česká jen zčásti v menu GIMPu Nápověda/Nápověda (F1), 

více viz http://docs.gimp.org/ nebo online příručka v menu GIMPu 
Nápověda/Uživatelská příručka  

http://docs.gimp.org/
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