
Photoshop WOW! Book 
Linea Dayton & Jack Davis
Slavnější z obou knih rozebírá Photoshop
na 498 barevných stranách a je koncipo-
vána do následujících kapitol: Předmluva;
Barvy ve Photoshopu; Retušování a zlep-
šování kvality fotografií; Kombinování
obrazů; Práce s filtry a příkaz Liquify (Zka-
palnit); Malování; Text, tvary, cesty a Post-
Script; Zvláštní efekty pro text a grafiku;
Grafika pro web a pro animace;
Dodatky. 
Knihu doplňuje CD s ukázkami,
zkušebními verzemi softwaru, zá-
suvnými moduly, přednastave-
nými styly, akcemi atd. Jednotlivé
kapitoly knihy jsou rozděleny Ga-
leriemi, které ukazují velká díla
slavných mistrů Photoshopu. Tyto
stránky jsou výborné pro inspiraci
a ukazují, kam až se dá ve Photoshopu do-
jít. Narozdíl od mnohdy prvoplánových
(ale účelných) ukázek, mají díla v galeriích
i výtvarnou hodnotu. 
Kniha zapadá do celé kolekce WOW!
Booků, které byly sepsány například pro
Painter, Illustrator, CorelDraw či obecně
pro Web Design (české překlady k těmto
knihám bohužel neexistují). 
Tato kniha není učebnicí, ve které by čte-
nář postupoval kapitolu po kapitole. Je
spíše pomocníkem, když si uživatel neví
rady s konkrétním problémem. Můžete ji
začít číst v podstatě kdekoli. 
WOW! Book vychází v anglickém jazyce
již celou řadu let. Vyšel v podstatě ke
každé verzi Photoshopu. Podle verzí pro-
gramu se jmenují i WOW! Booky. Česká
verze je překladem Photoshop WOW!
Booku 6, má tedy drobné zpož-
dění. Proto se zřejmě z názvu čís-
lice 6 vytratila. Tento fakt, ale
nepovažuji za nikterak závažný.
Víc mě mrzí, že oproti starším
anglickým originálům (např. 3
a 4) kniha příliš kopíruje struk-
turu programu (a potažmo ma-
nuálu), čímž přestala být tak ino-
vativní, jako byly starší díly.
Zkrátka, namísto kreativních postupů se
příliš mnoho zabývá novými funkcemi,
které mi navíc mnohdy připadají značně
diskutabilní. 
Pokud máte přístup ke starším anglickým
WOW! Bookům, doporučuji je přečíst také,
používané postupy se totiž v mnohém liší.
Autoři musí zřejmě obsah redukovat, aby
publikace příliš nebobtnala. 
Na knize mě nejvíce mrzí nekvalitní pře-
klad. Obsahuje poměrně hodně překlepů
a některé termíny byly nevhodně přelo-

ženy. Například denzitometr byl do češtiny
přeložen jako „hustoměr“. Cena ve Font-
shopu činí 790 Kč.

Velká kniha k Adobe Photoshop 7.0
Ben Willmore
Autor této knihy je jedním z nejznámějších
školitelů Photoshopu. Tuto knihu napsal,
protože ke svým přednáškám potřeboval
doplňující text. 

Kniha je učebnicí Photoshopu
v pravém slova smyslu. Autor
v ní na 560 barevných stranách
zúročil své zkušenosti z předná-
šení a soustřeďuje se podrobněji
na témata, která lidé hůře chá-
pou. Kniha není tak „nabita in-
formacemi“ jako WOW! Book,
ale je systematická a didaktická.
Autor k výkladu používá dokres-

lující přirovnání z běžného života, čímž
knihu příjemně provzdušňuje. Mým nejob-
líbenějším termínem je označení pro volbu
„pochodující mravenci“. 
Kapitoly knihy jsou pojmenovány následo-
vně: Slabikář nástrojů a palet; Slabikář se-
lekcí; Slabikář vrstev; Jak na rozlišení?; Ske-
nování perokreseb; Optimalizace obrázků
ve stupních šedi; Rozumíte křivkám?;
Správa barev; Korekce barev; Kanály; Stíny;
Koláž; Zdokonalování; Retušování; Text
a pozadí; Design webového rozhraní; Řezy
a rollover efekty; Animace; Optimalizace.
Publikace je aktualizací starších vydání a je
v ní zřetelně zvýrazněno, co nového je ve
Photoshopu 7. U této knihy se proto není
třeba zdržovat staršími vydáními. Knihu
taktéž doplňuje CD s ukázkovými obrázky,
tentokrát však bez dalších doplňků. Autoři

bohužel zvolili lesklou křídu, což
mnohdy ztěžuje čtení (zvláště
pod lampičkou). Cena ve Font-
shopu činí 590 Kč.

Shrnutí
Obě knihy mají široký záběr, ale
v mnoha ohledech jim chybí
hloubka – zcela jsem postrádal
například důkladný popis růz-

ných kreativních postupů (maskování vlasů,
vyhlazování pleti, selektivní barevné ko-
rekce, doporučené hodnoty pro pleťovku,
atd.). Přestože pracuji s Photoshopem od
verze 1.07, obě knihy mě v ovládání této
skvělé aplikace opět posunuly. Rozhodně je
mohu doporučit. Tomu, kdo hledá učeb-
nici, doporučuji Velkou knihu Photoshopu
a tomu, kdo se ve Photoshopu již orientuje,
bych doporučil spíše WOW! Book. 

Jan Tippman

Před nedávnem vyšly ve vydavatelství Computer Press dvě knihy o Photoshopu.
Jedná se o české překlady slavných zahraničních bestsellerů. V tomto článku mě
čeká nelehký úkol – knihy zhodnotit… 

Dvě knihy o Photoshopu
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