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1. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Ukážka vyučovacej hodiny predmetu počítačová grafika  v treťom a štvrtom ročníku odbor technické 

lýceum. 

Náplňou tohto odborného predmetu 3D grafika, oboznámenie sa s pracovným prostredím programu 

Blender, vedieť tvoriť 3D modely. 

Cieľom je: 

 poznať pracovné prostredie  Blender 

 vedieť tvoriť 3D modely pomocou kriviek a následne ich editovať a pretransformovať na 

polygóny  

 poznať ďalšie modifikátory  a nástroje pre prácu v danom prostredí 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


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

- Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Počítačová grafika v treťom a štvrtom ročníku pre 

odbor Technické lýceum 

 

Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  praktické cvičenie 

 

Formy vyučovacej hodiny: skupinové vyučovanie, nastolenie praktického problému, riešenie 

problému. 

Zhrnutie:  

Krivky tvoria hojne využívanú oblasť nie len Blenderu, ale aj všeobecne 3d a 2d grafiky. Na 

rozdiel od objektov typu Mesh sú všetky krivky definované matematickými funkciami, 

takže pomocou matematiky môžeme určiť ich presný tvar. 

Aktuálne môžeme v Blenderi pracovať s dvoma typmi kriviek: 

 Bézierovými  

 NURBS krivkami.  

 
 

Bézierové krivky: 

 Bzierove aj NURBS krivky majú spoločné to, že ich trajektóriu definuje riadiaci 

polygón, ktorý sa skladá z riadiacich (kontrolných) bodov.  

 Pri Bézierovych krivkách sa však na rozdiel od NURBS kriviek stretnete aj 

s pomocnými bodmi - slúžia na úpravu smeru jednotlivých segmentov krivky.  

 Pod pojmom segment - spojnica medzi dvoma riadiacimi bodmi na krivke,  

 Každý riadiaci bod obsahuje dva pomocné body, pomocou ktorých je možné určiť 

tvar jednotlivých segmentov krivky. 
NURBS krivky: 

 krivky sú charakteristické veľkým množstvom nastavení a parametrov, pomocou 

ktorých je možné upravovať ich tvar. Všetky tieto parametre môžeme nájsť na panely 

Curve Tools - slúžia na konverziu kriviek. (Typ krivky do ktorej bude daná krivka 

konvertovaná je rovnomenná s názvom daného tlačítka). 
 

Na ukážke vyučovacej hodiny sme si ukázali ako sa tvoria 3D modely pomocou kriviek v 3D 

programe Blender. Ukázali sme si tvorbu pohára, fľaše, tanierov,... 

https://i.iinfo.cz/images/157/blender-8-2.png


 

3. Závery a odporúčania: 
 

3D grafický program Blender je vhodný na tvorbu 3D objektov, postáv, zvierat, budov, ... 

Je open source program využívaný aj vo firmách, ktoré pracujú na tvorbe filmov, rozprávok, 

atď. 
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