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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o názorný návod 
k používání základních funkcí programu MS Office 
Picture Manager. Žáci se s ním učí zacházet prací 
na konkrétních příkladech a úkolech. 



 editace = úprava 

 

 pojmem editace fotografií rozumíme 
například úpravy jejich vzhledu (barev, 
stínování, kontrastu), tvaru, formátu 
(poměru stran) či velikosti. 

 

 dnes se naučíš editovat fotky pomocí 
programu MS Office Picture Manager. 

 



 Jdi na www.zslukov.cz, otevři si „Fotogalerie“ a 
ve fotogalerii  „Den dětí 2012“ si najděte tuto 
fotku paní učitelky Ponížilové a „rozklikněte“ si 
ji: 



Klikni na fotku pravým tlačítkem myši a z 
nabídky, která se Ti „rozbalí“ vyber „Uložit 
obrázek jako...“ nebo „Save picture as...“ 



 Klikni na malou šipku vlevo nahoře, z nabídky 
vyber „Plocha“ a stiskni „Uložit“.  

 Nezapomeň si všimnout kolonky „Název 
souboru“, ať víš, jak se uložená fotka bude 
jmenovat! 



 Zavři veškerá okna – internet a další, která máš 
otevřená, tak aby se Ti zobrazila Plocha počítače. Na 
ní najdi fotku, kterou sis sem uložil/a, klikni na její 
ikonu pravým tlačítkem a z nabídky vyber „Otevřít v 
programu...“ a z další „podnabídky“, která se Ti 
otevře vyber „Microsoft Office Picture Manager“. 

 



 Fotka se Ti otevře v programu MSO Picture Manager. 

 Nejdříve klikni na červeně zvýrazněné tlačítko „Automaticky 
opravit“, tím se Ti na fotce upraví barevnost a světlost = fotka je 
hezčí, to co je na ní je lépe vidět. 

 Potom klikni na zeleně zvýrazněné tlačítko. 



 Z nabídky, která se Ti otevřela vyber možnost 
„Oříznout“. 



 Klikni na některý z rohů obrázku nebo na čárky uprostřed 
jeho stran, drž stisknuté tlačítko myši a pohybuj s 
kurzorem tak, aby sis označil/a požadovanou část 
obrázku. 

 Při kliknutí jinam do obrázku se Ti zobrazí kurzor v 
podobě čtyř šipek. Pokud ho stiskneš a budeš držet, 
můžeš výřez libovolně posunout. 



 Můžeš si také nastavit pevný poměr stran a 
otočit výřez na výšku nebo na šířku. 

 

 Když už jsi s vyznačenou oblastí pro výřez 
spokojený/á, stiskni tlačítko „Ok“. 



 Znovu klikni na tlačítko „Upravit obrázky“. 



 Z nabídky vyber možnost „Komprimovat obrázky“. 

 Komprimovat obrázky znamená zmenšit jejich 
velikost (jako souborů) tím, že se sníží jejich 
rozlišení (ostrost, kvalita). 



 Z nabídky si vyber jak (pro jaký účel) chceš obrázek 
komprimovat a stiskni „Ok“. 

 

 Pak už jen klikni na zeleně zvýrazněnou ikonku – tím 
uložíš změny, které jsi na obrázku provedl/a. 

 


