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Úvod 
Počítače, výpočetní technika, informatika, informační a komunikační technologie, 

počítačová gramotnost…  To jsou v současnosti velmi frekventovaná slova. 

Odborníci v oboru dokáží význam jednotlivých slov vysvětlit přesně, laická 
veřejnost a uživatelé osobních počítačů si vystačí s vysvětlením „no to je něco s počítači.“ 

Celý nový vzdělávací obor Informační technologie se stal součástí vzdělávání na 
základní škole. Klade si za cíl seznámit žáky se základy práce s osobním počítačem, 
zejména s programy běžně používanými takřka ve všech zaměstnáních i v soukromém 
životě. Když jsme se dotazovali rodičů a žáků, jaké oblasti dalšího vzdělání na naší škole 
by uvítali, 53% rodičů a 57% žáků chtělo právě oblast informačních technologií. Vznikl 
tedy nepovinný předmět Informatika a prezentace, který má za cíl ukázat zájemcům, že 
počítač je nejen pro zábavu, ale je to především dobrý pomocník a pracovní nástroj. A 
protože v současnosti nestačí jen něco umět, vymyslet, vyrobit, ale především výsledek 
své práce prodat, z toho důvodu jsme se zaměřili především na prezentaci. Tento 
nepovinný předmět nabízíme žákům 8. a 9. ročníků jako možnost naučit se něco navíc, 
naučit se prezentovat svou práci a získat dobrý start třeba na středních školách (nejen 
se zaměřením na IT) a využít nové dovednosti v soukromém životě. 

Obsah nepovinného předmětu Informatika a prezentace zahrnuje oblasti: 

1. Práce s fotografií 

2. Práce s hudbou 

3. Prezentace 

Výstupem našeho společného celoročního snažení je výroční CD, které 
zaznamenává důležité akce naší školy a které obsahuje práce všech žáků nepovinného 
předmětu Informatika a prezentace. 

K úpravě fotografií je využíván program PhotoFiltre Studio X, podle zájmu 
FastStone Image Viewer, Photo Story… 

S hudbou se žáci naučí pracovat v programu Audacity. 

V publikaci naleznete náměty, jak dětem přiblížit práci s těmito programy. Není 
to klasický manuál pro použití programu, ale na příkladech je uvedeno, na co se dá 
program využít. V samotné výuce je prostor pro hlavní nástroje programu a je na 
každém, zda se bude chtít s programem seznámit podrobněji. Jistě se na trhu najde 
k použití mnoho dalších programů s drobnými obměnami a doplňky. Pokud se žáci 
seznámí s jedním programem určitého typu, s ostatními se většinou velice rychle 
intuitivně naučí pracovat také.  
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Je nesporné, že dnešní generace dětí tráví u svých počítačů daleko více času, než 
si rodiče i my učitelé představujeme. A je právě na rodičích a na nás učitelích, abychom 
usměrňovali nejen dobu, ale hlavně náplň času stráveného u monitoru. 

K tomu, jak doufáme, přispěje i nepovinný předmět Informatika a prezentace. 

Díky projektu „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“, který čerpá peníze z ESF, jsme mohli nově 
vybavit počítavou učebnu a nakoupit softwary. Malá ukázka toho, jakých změn učebna 
doznala. 

 

A následuje ochutnávka toho, co s fotkou udělají šikovní žáci.
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Práce s fotografií 

PhotoFiltre Studio  
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Co je to PhotoFiltre Studio? 
PhotoFiltre Studio (dále jen PFi) je jednoduchý program pro úpravu fotek a tvorbu 
fotomontáží, který pracuje s rastrovou grafikou.  
Verze PhotoFiltre Studio 6. 5. 2 je volně dostupná pro nekomerční a výukové účely, 
verze PhotFiltre 10. 5. 0 existuje ve variantě trial, tj. časově omezené používání. 

Informace o programu lze najít na 
stahuj.centrum.cz 

http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full/ 

http://www.photofiltre.com/ 

Najdi na internetu vysvětlení pojmu: rastrová grafika 

V rastrové grafice je obraz složen z bodů – pixelů, které mají přesně určenou pozici a 
barvu. Nevýhodou rastrové grafiky je zhoršení kvality obrazu při zmenšení rozlišení. 
Oproti tomu výhodou v rastrové grafice je snadné pořízení obrazu (fotoaparátem, 
mobilním telefonem). 

Stažení PhotoFiltre Studio  
Kde PhotoFiltre stáhnout? 

http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full/stahnout/ 

Čeština do PhotoFiltre: 
http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full-cz/stahnout/ 

PhotoFiltre Studio je kompatibilní se systémy: 
Vista-32, Vista-64, Win Me, Win NT, Win XP, Win 2000, Win 2003, Win 98, Win 2007 

Instalace PhotoFiltre Studio  
Spusťte stažený program pfs-setup-en.exe   
Stiskněte tlačítko Next  I Agree a poté vyberte místo uložení PhotoFiltre  
(zde: C:\Program Files\PhotoFiltre Studio\). 
Klikněte na tlačítko Next a počkejte až se PhotoFiltre nainstaluje. 
Po instalaci stiskněte Finish a PhotoFiltre se spustí. 

http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/spravafotografii/photofiltre/?g%5bhledano%5d=photofiltre&g%5boz%5d=10.5
http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full/
http://www.photofiltre.com/
http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full/stahnout/
http://www.slunecnice.cz/sw/photofiltre/full-cz/stahnout/
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Nyní extrahujte staženou složku StudioCZ, otevřete 
ji a zároveň otevřete i složku C:\Program 
Files\PhotoFiltre Studio\. Zkopírujte StudioCZ.txt 
do složky PhotoFiltre Studio. 
Nyní ze složky PhotoFiltre Studio odstraňte 
StudioEN. (odstranění: klávesami Shift + Delete). 
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Pracovní plocha programu 
Po otevření vlastního programu PFi se nahoře objeví panel menu, nahoře a napravo 
panel nástrojů s ikonami. Jen některé karty a ikony jsou však aktivní. Zaktivují se až po 
otevření obrázku v programu PFi. 
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Otevřít obrázek 
Obrázek (nový soubor) lze otevřít několika způsoby: 

1. Pomocí karty Soubor 

Na panelu menu klikněte na kartu Soubor → Otevřít a najděte si složku, ze které chcete 
fotografii či obrázek k úpravě naimportovat. 

2. Pomocí ikony Otevřít 

Klikněte na ikonu Otevřít na horním panelu 
nástrojů, vyberte složku a zvolte fotografii.
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3. Pomocí ikony Průzkumník 

 

Po kliknutí na ikonu Průzkumník, se v dolní části pracovní plochy objeví náhledová lišta. 
I na ní klikněte na ikonu Průzkumník a ze složky vyberte fotografii, kterou chcete 
upravovat. 

 

4. Pomocí karty Soubor → Nový 
Na hlavním panelu menu klikněte na kartu Soubor → Nový. 
Tato volba umožňuje nastavení parametrů, zejména velikosti 
obrázku a pozadí (viz. dále). 

5. Pomocí ikony Nový  
Po kliknutí na ikonu „bílé 
stránky“ na horní nástrojové 
liště se opět objeví dialogové 
okno k nastavení parametrů 
obrázku.

Náhledová lišta 
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6. Pomocí klávesových zkratek 

Klávesovou zkratkou Ctrl+O a opět výběrem obrázku z galerie, ze složky, apod. a 
klávesovou zkratkou Ctrl+N. 

Nastavení parametrů nového obrázku 
Při otevírání nového obrázku cestou Soubor → Nový nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N 
můžeme nastavit některé parametry obrázku. 

1. Velikost obrázku  

Velikost obrázku (souboru) závisí na tom, k čemu je upravovaný obrázek určen. Při úpravě 
fotografie určené k vyhotovení doporučuji použít přednastavení Digitální fotografie, velikost 
15 cm × 11 cm, popř. 1772 × 1299 pixelů. Je možné samozřejmě z nabídky vybrat i jinou 
velikost právě podle účelu použití upravovaného obrázku. Např. A4, obal na DVD, apod.  
Poznámka: 
Pro umístění upravených fotografií ne webové stránky nebo do prezentace aplikace Power 
Point je dobré zvolit velikost 800 × 600 pixelů. V současné době však řada webových aplikací 
i Power Point 2007 automaticky přizpůsobují velikost obrázku velikosti pole, do něhož 
obrázek vkládáte. 
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2. Pozadí obrázku  

může tvořit nějaký vzor 
nebo barevná plocha.  
Vzor vybereme 
v dialogovém okně Nový 
zaškrtnutím políčka Vzor 
do pozadí a kliknutím na 
ikonu Otevřené složky. 
Vybrat můžeme z řady 
nabízených vzorů nebo 
můžeme jako pozadí zvolit 
právě obrázek, který 
chceme upravovat.  

Barvu zvolíme rozbalením nabídky Pozadí. 
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Otevřít nový soubor lze několika způsoby: 

• přes kartu Soubor v hlavním panelu menu (buď → Otevřít  nebo → Nový ), 
•  rychlé otevření pomocí ikon na horním panelu nástrojů a  
• pomocí klávesových zkratek Ctrl+O, Ctrl+N. 
Pokud chceme nastavit parametry nového obrázku sami, je třeba zvolit cestu přes Nový. 

Otevři nový obrázek alespoň třemi způsoby. 

Krok zpět 
I v tomto programu najdeme funkci Krok zpět popř. Krok vpřed. Na horní 

nástrojové liště ji představuje ikona červené a modré šipky. Stejně jako u jiných 
programů, pokud jsou tyto ikony jen šedé, akci nelze provést. 
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Přepínání mezi několika otevřenými snímky 
Otevřít a upravovat můžeme i několik obrázků současně, což oceníme zejména při práci 
s vrstvami, při vyřezávání objektů a jejich přenášení z obrázku do obrázku (koláže, 
montáže). 

1. Po otevření více souborů lze mezi nimi přepínat přes kartu Okno na horní nástrojové 
liště. Po jejím rozbalení se v dolní části objeví seznam všech otevřených souborů, ze 
kterých vybíráme. 

Poznámka: 
Je dobré mít snímky pojmenované k lepší orientaci. 

2. Mezi snímky lze také přepínat jejich minimalizací a maximalizací, funkcí známou 
z jiných aplikací. 

Vyzkoušejte ostatní možnosti karty Okno 
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Lupa 
Nástroj lupa slouží k přibližování a oddalování obrázku. Využití najde například při 
přesném označování objektů v obrázku, kdy si přiblížíte obrázek tak, že vidíte jednotlivé 
pixely a můžete velmi přesně najít hranici označovaného objektu. 
Funkci lupy má i kolečko myši. 

Ikonu najdete na horním panelu nástrojů. 

  

Vyzkoušejte přiblížení a oddálení obrázku. 
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Výběr objektu z obrázku 
K označení části obrázku slouží nástroj Výběr (ikona šipka) z pravého 
bočního panelu nástrojů. Tento nástroj slouží k ořezávání a selekci 
jednotlivých objektů a tvarů z obrázku. Pod čarou se zaktivují tvary, 
které je možné k výběru části obrázku použít. 

1. Pravidelné tvary 

 

Obdélník - vybere dané místo ve tvaru obdélníku.  

 

Elipsa - vybere dané místo ve tvaru elipsy.  

 

Zaoblený obdélník - vybere dané místo ve tvaru obdélníku se 
zaoblenými rohy. 

 

Kosočtverec - vybere dané místo ve tvaru kosočtverce 
postaveného na vrchol. 

Trojúhelníky– vybere dané místo ve tvaru 
rovnoramenného trojúhelníku se základnou dole nebo 
vpravo. 

Označení výběru:  

Klikněte levým tlačítkem myši 
vlevo nahoře nad vybraným 
objektem, držte a táhněte myší 
šikmo doprava dolů, dokud se 
vám vybraná část obrázku 
neobjeví v čárkovaném poli. 
Pozn.  
Výběr pravidelného tvaru 
(čtverce, kruhu, kosočtverce, 
rovnoramenného trojúhelníku) 
lze docílit současným držením 
klávesy Shift.  

K výběru byl použit zaoblený obdélník. 

Zrušení výběru:  
Výběr zrušte klávesou Escape nebo klávesovou zkratkou CTRL+D. 
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2. Nepravidelné tvary 

Laso - vybere dané místo libovolného tvaru. 

Označení výběru:  
Držte levé tlačítko myši a pohybem objeďte vybranou část tak, že se vrátíte zpět do 
výchozího bodu. Označená část je čárkovaně orámovaná.  
Výhodou tohoto nástroje je rychlost provedení výběru.  
Nevýhodou je nepřesný tvar výběru, a pokud pustíte levé tlačítko myši dříve, než 
dokončíte výběr, program automaticky spojí poslední bod výběru s bodem výchozím 
nejkratší možnou cestou, což nemusí odpovídat vašim představám.  
Zrušení výběru:  
Výběr lze opět zrušit klávesou Escape. 

Polygon - je nejpoužívanějším a nejvhodnějším nástrojem pro přesné ořezávání 
a označování. Každý stisk levého tlačítka myši vytvoří pevný bod, ze kterého vede 

čára do místa dalšího stisku levého tlačítka myši, aniž by se poslední bod spojil 
automaticky s bodem výchozím. 

Označení výběru: 
Postupnými stisky levého tlačítka myši se snažte co nejpřesněji označit vybraný 
objekt na obrázku. 

Zrušení výběru:  
Výběr lze opět zrušit klávesou Escape nebo klávesovou zkratkou CTRL+D. 

3. Výběr z obrázku lze také provést přes hlavní panel menu kartou Výběr (viz str.31). 
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 Označení výběru:  
Pomocí nástrojů  

• pravidelný tvar, 
• laso nebo  
• polygon. 

Zrušení výběru: Klávesou Escape. 

Vyzkoušejte označení výběru z obrázku použitím různých nástrojů. 
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Ořez  
Jestliže umíme označit výběr části obrázku, můžeme s ním dál pracovat, např. vybranou 
část oříznout.  
Oříznutí označeného objektu lze provést dvěma způsoby: 

1. Pomocí Obrázek → Oříznout  z hlavního panelu menu. 

2. Klávesovou zkratkou  Shift+Ctrl+H. 

Vyzkoušejte ořez libovolné části obrázku
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Vkládání vrstev 
V pojetí Programu Photo Filtre je vrstva každý další objekt, který vložíme do obrázku.  
První obrázek v otevřeném novém snímku je brán jako pozadí. 

1. Písmo 
Vrstvou může být např. písmo. Na hlavním panelu menu klikneme na kartu Vrstva, po 
jejím rozbalení vybereme možnost Nový a zde se nám otevře okno s možnostmi pro 
písmo. Napíšeme text, který lze podobně jako v textovém editoru Word upravovat (font, 
velikost, barvu, efekty). Napsaný a upravený text potvrdíme tlačítkem OK.  

Vrstvu přemístíme podržením 
levého tlačítka myši a přetažením 
na určené místo. Správný výběr 
vrstvy k přetažení se projeví znakem šipky bez stopky.  

Pozor! Při pohybu 
vrstev je nutné mít 
zapnutý režim 
Manažer vrstev, který 
najdeme na 
pravém bočním 
panelu.



Metodická publikace - informatika  21 

2. Obrázek 
Jako další vrstvu lze vložit do snímku i obrázek či fotografii ze souboru. Postup je 
obdobný přes kartu Vrstva→Nový a rozbalíme nabídku Otevřít jako vrstvu s ikonou 
otevřené složky. Svůj výběr obrázku potvrdíme tlačítkem Otevřít. 
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3. Výběr z obrázku 
Jako další vrstvu můžeme použít i vybranou část vlastního snímku. Vybrat část snímku 
už umíme (viz str. 12). Po označení výběr kopírujeme použitím klávesové zkratky Ctrl+C 
a hned oblast vložíme Ctrl+V. Vrstvu přemístíme podržením levého tlačítka myši a 
přetažením na určené místo. Správný výběr vrstvy k přetažení se projeví znakem šipky 
bez stopky. 

Vrstvu můžeme kopírovat i několikrát.  
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Také lze vybrat a zkopírovat část jednoho snímku a přenést do snímku jiného s využitím 
přepínání mezi snímky (viz str. 10). 

Vidíme ale problém s velikostí jednotlivých vrstev. 

Přepínání mezi vrstvami 
Pokud chceme s vrstvou dále pracovat 
(přemísťovat, měnit velikost, apod.), musí být tato 
vrstva aktivní. Při vkládání dalších vrstev do 
snímku se nám jejich seznam objeví v levé části 
okna. V tomto seznamu pak kliknutím vrstvu 
označíme. Aktivní vrstva má ve snímku čárkované 
ohraničení, v seznamu oranžové ohraničení. 
Nezapomeňte na ikonu Manažer vrstev (str. 16), 
musí být aktivní. 
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Vrstvou je každý další objekt vložený do snímku: 

• písmo 
• obrázek 
• výběr z aktuálního nebo jiného snímku 
Mezi vrstvami přepínáme jejich označením v seznamu vrstev v levé části okna. 
Ikona Manažer vrstev musí být aktivní. 

Vložte do snímku další vrstvy a vyzkoušejte přepínání mezi nimi.
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Úpravy vrstvy 
Když jsme zvládli vkládání vrstev a přepínání mezi nimi, můžeme je upravovat: 
např. přejmenovat, ručně nastavit velikost, předimenzovat, deformovat, atd. Nejčastěji 
používanou úpravou bude změna velikosti vrstvy. 

1. Kliknutí pravým tlačítkem myši 
na vybranou vrstvu a volbou 
Předimenzovat vrstvu. 
Kolem výběru se vytvoří rámeček 
s uzlovými body po obvodu. Tak jako 
v podobných aplikacích změnu 
velikosti provedeme podržením 
levého tlačítka myši v některém 
z rohových bodů a tažením. 
Nezapomeneme přitom držet klávesu 
Shift, aby zůstal zachován poměr stran 
výběru a nedošlo k jeho deformaci. 
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2. Volbou karty 
Vrstva→Předimenzova
t vrstvu na hlavním 
panelu menu. A dále 
už je postup stejný viz 
výše. 

Ukončení práce s vrstvou 
1. Kliknutím na miniaturu Pozadí v seznamu vrstev v levé části okna. 
2. Kliknutím na ikonu Výběr v levém panelu nástrojů (viz. str. 16). 
3. Klávesou Enter, pokud jsme s výsledkem práce spokojeni. 

Ztratí se ohraničení = vrstva přestane být aktivní. 

Vyzkoušejte změnit velikost vrstvy, sloučení dvou vrstev a sloučení všech 
vrstev
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Slučování vrstev 
Pokud jsme s výsledkem práce spokojeni, můžeme všechny vrstvy snímku sloučit.  
1. Sloučit všechny vrstvy 
Přes kartu Vrstva na hlavním panelu nástrojů volbou Sloučit všechny vrstvy. 
Klávesovou zkratkou Ctrl+Enter. 

2. Sloučit s předchozí vrstvou 
Označením vrstvy v panelu vrstev a použitím pravého tlačítka myši. Z nabídky opět 
vybereme možnost Sloučit s předchozí vrstvou. S takto sloučenými vrstvami můžeme 
pracovat jako s celkem, obě zároveň je přemísťovat, měnit rozměry, apod.  
Stejnou volbu najdeme i po rozbalení karty Vrstva na hlavním panelu menu. 

3. Při ukládání souboru do formátu, který nepodporuje vrstvy (viz. dále). 

Vyzkoušejte sloučení vrstev 
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Ukládání souboru 
Uložit 
Přes hlavní panel menu cestou Soubor → Uložit.  
1. Pokud jsme v obrázku dělali jen úpravy bez přidávání vrstev, uloží se provedené 

změny obrázku a to ve stejném formátu, jaký jsme otevřeli.  
!Ztratíme však původní snímek bez úprav. 

2. Pokud jsme do snímku přidávali 
vrstvy, objeví se dialogové okno 
s oznámením, že tento formát 
nepodporuje vrstvy. Pokud zvolíme 
možnost Uložit ANO, všechny vrstvy 
se automaticky sloučí a snímek se 
uloží ve stejném formátu, jaký jsme 
otevřeli, nebude však možné 
s jednotlivými vrstvami už pracovat, opravovat, přemísťovat, apod. 
! Opět ztratíme původní snímek. 

3. Rychlé uložení je možné přes ikonu diskety na horním panelu nástrojů nebo 
klávesovou zkratkou Ctrl+S. 

Uložit jako 
1. Přes hlavní panel menu cestou Soubor → Uložit jako. Tento způsob ukládání zvolíme, 

pokud chceme zachovat jak upravený, tak původní neupravený snímek. Objeví se 
dialogové okno, ve kterém můžeme zvolit typ formátu ukládaného souboru, místo 
uložení, název upraveného obrázku. 
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2. Klávesová zkratka pro tento způsob uložení Shift+Ctrl+S. 

Uložit do 
Přes panel hlavního menu cestou Soubor → Uložit do. Vybereme z rozbalené nabídky. 

Poznámka: 
Během procesu ukládání se mohou objevit některá další dialogová okna. Program 
PhotoFiltre je má automaticky přednastavena, stačí jen odsouhlasit.  

Přenastavení těchto dialogových oken není předmětem této publikace. 

Ukládání snímků lze provést několika způsoby: 
• Uložit (Ctrl+S) 
• Uložit jako (Shift+Ctrl+S) 
• Uložit do 
• Výběr formátu snímku záleží na další práci s ním. 

Vyzkoušejte uložení snímku popsanými způsoby. 
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Formát ukládaných snímků 
Program nabízí možnost uložení snímků v celé řadě formátů. Doporučení pro 

použití některých z nich: 
pfi – formát podporující vrstvy, při opakovaném otevření je možné s vrstvami dále 
pracovat 
jpg, jpeg – běžný formát fotografií, obrázků, který nepodporuje vrstvy ani průhledné 
pozadí 
png – nepodporuje vrstvy, ale má podporu průhledného pozadí. Hodí se např. při 
vytváření a ukládání nepravidelného výřezu, kdy okolí není doplněno bílou barvou. 
bmp.– formát snímku při pořizování screenu obrazovky, velký soubor 
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Základní funkce hlavního panelu menu 

Soubor 

Karta soubor nabízí některé možnosti, 
které znáte z předchozích kapitol. Za 
zmínku  stojí možnost 
Nedávno otevřené. Dá se využít 
v případě, že jsme zapomněli 
pojmenovat snímek a chceme se 
k němu vrátit. 

Vyzkoušejte možnosti karty 
Soubor. 

Úpravy 

Možnosti Kopírovat s klávesovou 
zkratkou Ctrl+C a Vložit s klávesovou 
zkratkou Ctrl+V známe i z jiných 
programů. 
Šikovná je možnost Vložit jako nový 
obrázek. Hodí se zejména při vytváření 
výřezu z obrázku nebo při práci se 
screeny obrazovky. Klávesová zkratka 
je Ctrl Shift+ +V.  
Ikony všech tří možností najdeme pro 
rychlý přístup na horní nástrojové liště 

Poznámka: 
Postup při vytváření screenu 
obrazovky: Na klávesnici stiskneme 
tlačítko Print Screen(snímá aktivní 
okno) nebo kombinaci Alt+Print 
Screen(snímá vše na obrazovce) 
otevřeme programu PhoFiltre→karta 
Úpravy →možnost Vložit jako nový obrázek (nebo klávesovou zkratku Ctrl+Shift+V).
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Velikost obrázku s klávesovou 
zkratkou Ctrl+H už známe, nabízí 
možnost nastavit velikost ručně, 
připomínám zaškrtnutí políčka 
Zachovat poměr stran, aby 
nedošlo k nechtěným 
deformacím. 

Vytvořit kopii může být 
užitečné, pokud chceme při práci 
porovnávat upravený snímek 
s původním. Je dobré si kopii 
pojmenovat pro orientaci při 
přepínání snímků. 

Transformace. Všechny 
transformace lze provést buď jen 
s pozadím, nebo se všemi 
vrstvami. Ikony transformace 
najdeme pro rychlý přístup na 
horním panelu nástrojů. 

Obrázek 

Poznámka: 
Rozdíl v akcích Překlopit kolem vodorovné osy a Otočit o 180° je v tom, že při překlopení 
dostaneme zrcadlový obraz, kdežto při otočení se pozice objektů na obrázku kříží. 

Vyzkoušejte možnosti Transformace. 

Tak jako fungují možnosti transformace u celých obrázků, fungují i u jednotlivých vrstev. 
Záleží tedy na chuti a nápadech, jak funkce využít. 
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Tip na využití možnosti Překlopit kolem svislé osy: 
1. Označit výběr z obrázku, nejlépe obdélníkový 

tvar a oříznout (str. 13 a 16). 
2. Vytvořit další vrstvu Ctrl+C a hned Ctrl+V. 
3. Kliknout na ikonu Překlopit kolem svislé osy. 
4. Označit pozadí a pak karta Úpravy →Vložit 

jinak →Slepit. 
5. V dialogovém okně vybrat umístění přilepovaného obrázku a potvrdit tlačítkem OK. 

Horizontální korekce 
Horizontální korekci můžeme využít při úpravě snímků, na kterých se nám podařilo 
zachytit objekt nějak pootočený, nebo naopak úmyslně chceme snímek natočit. 
V otevřeném dialogovém okně lze korekci vyzkoušet s okamžitým náhledem. 

Copyright 
Vytvořené snímky mohou nést naši osobitou 
značku, podpis. Funkce Copyrigt nám ji umožňuje 
v dialogovém okně vytvořit a umístit v obrázku. 
Tato funkce však nemá okamžitý náhle, výsledek je 
nutné vyzkoušet tlačítkem OK. Jestliže nejsme 
s výsledkem spokojeni, celou akci musíme 
opakovat 
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Výběr 

Za zmínku stojí funkce Načíst tvar. Program má v databázi několik přednastavených 
tvarů, kterými můžeme výběr provést cestou: 
1. Na hlavním panelu menu zvolit kartu Výběr → Načíst tvar. 
2. Vybrat tvar. Jakmile se objeví tvar výběru v našem snímku, můžeme s ním 

pohybovat, popř. měnit velikost podle potřeby přes rohové body výběru. 
3. Oříznout 

 
 
Vyzkoušejte výběr s využitím galerie tvarů. 
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Filtry 

Možnosti karty Filtry je nejlepší vyzkoušet na otevřeném snímku. Najdeme tu spoustu 
zajímavých aplikací, které využijeme podle své vlastní fantazie. Některé funkce mají 
ikonu pro rychlý přístup na horním panelu nástrojů (Rozostřit, Doostřit, Reliéf, 
FotoMasque-Maska) nebo bočním panelu nástrojů (Umělecké, Deformace). 
Poznámka: 
Pokud spustíme funkci Umělecké a Deformace cestou z hlavního panelu menu kartou 
Filtry, upravujeme celý snímek najednou. 
Pokud ovšem použijeme ikony z bočního panelu nástrojů, naskytne se možnost provádět 
úpravy pouze lokálně, prostor je vymezen kružnicí s možností volit její průměr. U ikony 
Umělecké je počet možností omezený a ikona Deformace nabízí lokálně jen zvětšení, 
zmenšení a vír. I s tím však lze dělat zajímavé věci. 

 

FotoMasque-Maska 
Tato aplikace umožňuje přes 
obrázek vložit motiv. 
V dialogovém okně lze nastavit 
barvu a průsvitnost motivu, 
opakování motivu a velmi 
užitečná je možnost okamžitého 
náhledu, jehož rychlost závisí 
na výkonu vašeho počítače.
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K celé nabídce masek se můžeme dostat i přes ikonu Průzkumník na horním panelu 
nástrojů. Označením ikony Prozkoumat/Složka pro masky v dolní části okna se rozbalí 
pás s maskami. Tato cesta je přehlednější pro zkoušení různých variant. 

 

 

 

 

Vyzkoušejte možnosti karty Filtry. 

Základní nástroje bočního panelu 

 Výběr – tuto ikonu už známe (viz str.) 

 Manažer vrstev (viz str.) 

 Posouvání výřezu – umožňuje posun vybraného pole, vrstvy, snímku. 

 Kapátko – umožňuje výběr barvy z obrázku nebo z panelu barev. Je to velmi 
přesný nástroj a vybere barvu přímo určitého pixelu, na který klikneme levým tlačítkem 
myši. Příklad využití: Kapátkem nabereme barvu z obrázku pro použití dalšího nástroje 
(kreslení čar, sprej, štětec, apod). 

 Kouzelná hůlka – po kliknutí v obrázku vybere oblasti s nastavenou odchylkou 
odstínů barvy. U fotografií málo používaný nástroj, spíše u bitmapových obrázků. 
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 Kreslení čar – umožňuje kreslení jednoduchých čar s možností změny barvy, 
tloušťky, jednostranné či oboustranné šipky. Víc možností PhotoFiltre nenabízí. 

Šířka - šířka čáry  
Neprůsvitnost - jak moc bude čára vidět  
0 - průsvitná 
100 - neprůsvitná 
Vyhladit 
nezaškrtnuto - ostrá hrana čáry 
zaškrtnuto – čára zapuštěná do pozadí 
Šipka 
jednosměrná - vytvoří šipku ve směru tahu myší 
obousměrná - vytvoří šipky na obou koncích čáry 

  Plechovka – vytvoří souvislou výplň se zvolenou odchylkou odstínů barvy 
v místě kliknutí. 

 Sprej – Barvu spreje nabereme buď kapátkem, nebo zvolíme z panelu barev. 
Množství – Určuje sytost barvy. 
Rozptyl – Udává, kolik pixelů bude v daném poloměru přesprejováno. Čím menší 
rozptyl, tím více barvy do daného poloměru. 
Poloměr – Nastavuje šířku stopy spreje. 
Duha – Sprejování v barvách duhy. 

 Lze si vybrat tvar gumy a rozbalením nabídky její poloměr, sytost 
(množství) gumování, možnost zeslabení gumované čáry. 

 Štětec – Nástroj pro kreslení čar s možností nastavení barvy, tvaru stopy, 
množství (sytosti) barvy. 

 Speciální štětec – Kreslí čáry s možností výběru tloušťky, stylu, množství 
(sytosti)barvy, zeslabení stopy. 

 Rozmazávací prst – Rozmaže barvu tažením myši do ztracena s možností volby 
tloušťky stopy. 

 Obrázkové razítko – Umožňuje vkládat obrázky z galerie razítek 
s možností volby velikosti, sytosti obrázků. 

Vyzkoušejte nástroje bočního panelu. 
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Užitečné odkazy 
Na těchto webových stránkách lze najít nejen informace o programu, ale také tipy na 
vytváření jednoduchých i pokročilejších úprav.  

http://www.photofiltre.com/ – domovské stránky programu 

http://photofiltre.suewebik.net/ 

seznam programů pro úpravu fotek 

 

http://www.photofiltre.com/
http://photofiltre.suewebik.net/
http://technet.idnes.cz/fotografie-a-grafiku-zvladnou-perfektne-upravit-i-programy-zdarma-1dj-/software.aspx?c=A110215_172423_software_dvr
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Práce s hudbou 

Audacity 
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Co je to Audacity 
Audacity je jednoduchý volně dostupný program pro nekomerční úpravu zvuku, který 
podporuje řadu formátů. Nabízí též řadu zvukových efektů, včetně odstraňování šumu. 
Informace o programu dostupné na http://www.slunecnice.cz/sw/audacity/ popř. 
http://audacity.sourceforge.net/ . 

Instalace Audacity 

Stažení Audacity 
Audacity lze stáhnout například ze stránek: 
 
Stahuj.centrum.cz 
Instalace Audacity 
Po spuštění instalačního programu vyskočí dialogové okno, ve kterém si zvolíme jazyk. 
Jako následující se zobrazí průvodce instalací. Zobrazí se práva použití programu a 
místo, kam se Audacity nainstaluje. Dále stačí pouze klepnout na Instalovat. Po 
dokončení instalace vyskočí další okno, u kterého doporučuji nechat zaškrtnuté Launch 
Audacity(Spustit Audacity) a klepnout na tlačítko Dokončit. 
Instalace doplňků 
MP3 
Chceme-li z tohoto programu exportovat soubory do formátu MP3, musíme stáhnout 
doplňující knihovnu LAME MP3 ENCODER. Instalace tohoto doplňku je téměř identická 
s instalací samotného programu Encoder stahuj zde 

FFmpeg 
Také doporučuji stáhnout doplněk FFmpeg import/export, který rozšíří Audacity o další 
zvukové formáty a také zvládne importovat hudbu z video souborů FFmpeg stáhuj zde. 

Instalací se proklikáme tlačítkem Next a dokončíme ji klepnutím na tlačítko Finish. 

Lokalizace doplňků 
Doplňky, které jsme nainstalovali, je třeba lokalizovat v programu. Otevřeme program 
Audacity a na kartě Úpravy zvolíme příkaz Preferences(Nastavení). V levé části 
dialogového okna zvolíme odkaz Libraries(Knihovny). V pravé části okna naskočí 
2 skupinové rámečky. Jeden pro export do MP3 a druhý pro FFmpeg. U obou je nutné 
postupně kliknout na Locate(Lokalizovat) a potvrdit nastavené umístění souboru 
s příponou *dll(přípona pro knihovny) klepnutím na tlačítko OK.  
Celé nastavení potvrdíme klepnutím na další tlačítko OK. 

http://www.slunecnice.cz/sw/audacity/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/mp3_a_audio/mp3_a_audio_nastroje/audacity/
http://lame1.buanzo.com.ar/libmp3lame-win-3.98.2.zip
http://www.audacity.homerow.net/cgi-bin/dl?ffmpeg/FFmpeg_v0.6.2_for_Audacity_on_Windows.zip
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Seznámení a práce s programem 
Základní pracovní plocha 
Ovládání programu Audacity je naprosto jednoduché díky obrázkovým tlačítkům a 
logicky seřazeným panelům. Základní práci s programem si ukážeme na příkladech. 

Otevřít stopu 

Pokud tedy chceme pracovat se zvukem, je třeba do programu nějaký zvuk načíst. 
Zvukovou stopu lze otevřít několika způsoby: 

  
1. Nabídka Soubor -> Otevřít 

2. Zvukovou stopu lze také přetáhnout do programu například z plochy nebo složky. 

3. Klávesovou zkratkou Ctrl+O. 

Přehrávání souboru 
Nahranou zvukovou stopu lze přehrát kliknutím na tlačítko Play, přehrávání pozastavit 
tlačítkem Pause a přehrávání vypnout tlačítkem Stop. Při přehrávání běží po zobrazené 
stopě černá linka– ukazatel polohy. Časování  souboru lze vyčíst z osy nad záznamem 
stopy. 

 

Efekty 
Na zvukové stopě si předvedeme, jak zvuk postupně zeslabit, postupně zesílit a jak 
přidat echo. 
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Výběr části souboru 
V místě, kde chceme zvuk postupně zeslabit, až do úplného ticha přehrávání 
pozastavíme a kurzorem myši klikneme přesně do místa, kde se přehrávání pozastavilo, 
následně pak přehrávání zastavíme. 

Pozastavit přehrávání   Kliknout na ukazatel polohy 

 Zastavit přehrávání  

Až zastavíme přehrávání, najedeme myší na místo, které jsme si 
označili, a objeví se ruka s nataženým prstem. Zmáčkneme a 
držíme levé tlačítko myši, tahem vpravo vybereme, jak dlouho a 
jak velká část písně se bude zeslabovat do úplného ticha. Vybraný 
úsek se označí šedou barvou. 
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Zvolit efekt 
Pokud máme označený výběr, pře kartu Efekty vybrat možnost Fade Out (Do ztracena). 

 

Výsledek by měl vypadat asi takto.  

Stejný postup uplatníme i při postupném zesilování, tedy u efektu Fade In (Postupný 
náběh). 

Efekt Echo vytvoří ve vybraném místě ve stopě ozvěnu. Označte tedy nějaké místo, kde 
chcete udělat ozvěnu a na 
kartě Efekty vyberte možnost Echo.  

 
Zde si můžete vybrat, jak velké 
zpoždění bude zvuk mít a jak 
hlasitá ozvěna bude. 

Dalšími výbornými zvukovými efekty jsou například změna rychlosti, tempa, výšky atd. 

Uložení projektu 
Takto rozpracovaný projekt uložíme přes kartu Soubor → Uložit projekt, v dialogovém 
okně vybereme místo uložení projektu. Projekt se uloží s koncovkou *.aup. Takto 
uložený projekt je možné po otevření znovu dále upravovat. 
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Exportování (Uložení zpracovaného zvuku) 
1. Pokud už jsme se svou prací spokojeni, můžete projekt exportovat, čímž se 

všechny stopy sloučí do jedné a projekt už nebude dále možno upravovat. 
Exportovat lze do několika formátů včetně WMA, WAV a MP3. 
Na kartě Soubor vybereme Exportovat. 

2. V dialogovém okně vybereme místo, formát a v dalším okně vypíšeme upřesňující 
informace o vytvořeném souboru. 

3. Potvrdíme tlačítkem OK 

.
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Prezentace 
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Tvorba prezentací 
Prezentace na výročních DVD byly vytvářeny v programech: 

Power Point – součást sady Microsoft Office 

Photo Story – informace o programu na Microsoft Photo Story popř. na 
http://www.slunecnice.cz/sw/microsoft-photo-story/, kde je možné program též 
stáhnout.  

FastStone Image Viewer – informace o programu a možnost stažení na 
http://www.slunecnice.cz/sw/faststone-image-viewer/ 

Poslední dva jmenované programy jsou součástí přiloženého CD, jsou volně dostupné 
pro nekomerční a výukové účely.

http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/prevody_a_optimalizace/microsoft-photo-story/
http://www.slunecnice.cz/sw/microsoft-photo-story/
http://www.slunecnice.cz/sw/faststone-image-viewer/
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Přílohy 
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1. CD s ukázkami prací. 

2. Výroční CD 2010. 

3. Výroční CD 2011. 
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VYJÁDŘENÍ RECENZENTA : 

Metodická publikace Informatika je názornou příručkou pro práci s 
fotografickými a zvukovými editory. Příručka popisuje funkce programů, 
které je možné legálně stáhnout z internetu zdarma, čímž rozšiřuje možnosti 
využití dokumentu nejen na školní výuku, ale i pro domácí práci žáků.   

Převážná část publikace je věnována ovládání editoru PhotoFiltre Studio. 
Čtenář je krok za krokem prováděn obsluhou programu, velmi srozumitelně 
jsou mu představeny základní i pokročilé funkce. Obdobně je představen volně 
dostupný zvukový editor AudaCity. V příloze publikace jsou pak uvedeny 
prezentace a software pro jejich tvorbu. 

Text příručky je velmi vhodně prokládán náhledy obrazovky, které názorně 
ilustrují popisované úkony.  

Ocenit lze také stylistickou stránku příručky. Autorka používá 1. osobu 
množného čísla, která citlivě pobízí k jednotlivým krokům a vyjadřuje se 
jednoznačně, takže jsou postupy a návody velmi srozumitelné i pro osobu s 
minimální znalostí počítačových technologií. Text je přehledně členěn do 
kapitol, které jsou přiměřeně rozsáhlé. V závěru kapitoly je čtenář vyzván k 
procvičení probírané látky.  

Po obsahové i formální stránce hodnotím příručku jako velmi zdařilou a 
doporučuji ji k používání. 
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