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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

 

Pripomeňme si, ako sme doteraz pracovali s obrázkami v grafickej ploche 

pomocou tkinter. Najprv sme si vytvorili grafický objekt a ten sme potom umiestnili 

niekam do grafickej plochy. Nič viac sa s obrázkami v tkinter robiť nedá. Ak budeme 

chcieť vykresľované obrázky nejako meniť, môžeme na to využiť knižničný modul PIL, 

t.j. Python Imaging Library. Napríklad, chceme zobrazený obrázok v grafickej ploche 

otočiť na mieste, alebo aj trochu zmenšiť. Zoberieme pôvodný súbor s obrázkom, 

prečítame si ho do pamäti, tu ho otočíme, zmenšíme a prípadne ešte nejako inak 

upravíme a takýto zmenený obrázok buď uložíme do (iného) súboru, z ktorého ho 

prečíta tkinter (pomocou PhotoImage), alebo, uvidíme neskôr, priamo tento obrázok 

prenesieme do tkinter bez toho aby sme ho uložili do súboru.Takže Python Imaging 

Library slúži na prípravu alebo úpravu obrázkových súborov, ktoré potom môžeme 

využiť, napríklad v programoch pre tkinter. 

 kľúčové slová  - Python, VSCode, vývojové prostredie, program, syntax jazyka, 

knižnice, grafika, udalosti, metódy, Python Imaging Library 

 

 

 



 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny 

o Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 Prezentácia: 

- práca s obrázkami 

- aby ste mohli pracovať s knižnicou PIL (Python Imaging Library), musíme mať 

nainštalovaný modul Pillow, keďže nie je súčasťou štandardnej inštalácie Pythonu 

- knižnica Image umožňuje pracovať s rastrovými obrázkami priamo v pamäti 

- obrázkový súbor môže byť skoro ľubovoľného grafického typu, 

napríklad png, bmp, jpg, gif, … Aby príkaz Image.open() mal šancu nájsť tento súbor, 

buď sa bude nachádza v tom istom priečinku na disku ako náš program, alebo mu 

zadáme relatívnu alebo absolútnu cestu 

- uloženie obrázka do súboru 

- zmena veľkosti 

- otáčanie obrázka 

- vkladanie, priesvitnosť 

- práca s pixelmi 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
         

Pythonje najviac vyučovaný textový programovací jazyk na svete, pretože je moderný, výkonný, 

výstižný a dá sa ľahko naučiť. Python je obľúbený u profesionálnych programátorov a je to hlavný 

jazyk v pozadí YouTube, Instagramu a mnohých ďalších známych stránok. Programátori Pythonu 

patria medzi najlepšie platených programátorov na planéte a v USA zarábajú priemerné platy viac 

ako 100 000 dolárov ročne. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


