
Úprava fotografie 
v programe FastStone ImageViewer

Po nainštalovaní programu FastStone Image Viewer 4.6 si v hlavnej ponuke (horné menu) 
vyberieme Settings/Language/Czech(česky).

V priečinku  MojeFotky  sú  pripravené  fotografie,  s  ktorými  budeme  pracovať.  Upravené 
fotografie budeme ukladat do nového priečinka, ktorý si vytvorte s názvom UpraveneFotky.

Úloha č.1.:  
Z fotografie  foto1.jpg  vystrihnite  jednu osobu (Upravit/Oříznout)  a  pomocou 
nástroja Upravit/Kreslit dokreslite k nej bublinu a vložte do nej text (“A predsa 
sa  točí…”)  na  priehľadnom  pozadí.  Fotografiu  uložte  pod  názvom 
zmenafoto1.jpg do priečinka UpraveneFotky.

foto1.jpg…                        zmenafoto1.jpg…       

Úloha č.2.:  
Z fotografie foto2.jpg odstráňte červené oči (Upravit/Červené oči) a vyretušujte 
materské  znamienka  a  vyrážku  z  tváre  (Upravit/Klon  a  retuš).  Upravenú 
fotografiu uložte do priečinka UpraveneFotky pod názvom zmenafoto2.jpg.

foto2.jpg…  zmenafoto2.jpg… 

Úloha č.3.:  
Fotografiu foto3.jpg otočte správnym smerom, zmeňte jej výšku na 600 pričom 
zachováte pomery strán fotky. Potom vyskúšajte nastavovať rôzne hodnoty jasu, 
kontrastu v položke Barvy – zmeny však neuložte.  V menu  Barvy/Nastavit 
křivky vylepšite fotografiu a tieto zmeny uložte do priečinka UpraveneFotky a 
súbor nazvite zmenafoto3.jpg.

foto3.jpg… zmenafoto3.jpg...
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Úloha č.4.:  
Na fotografiu foto4.jpg aplikujte rámik  - podľa svojho vkusu (Efekty/Rámeček 
snímku). Nakoniec vložte do fotogafie vodoznak = Efekty/Vodoznak – (najprv 
si vytvorte na stránke cooltext.com      obrázok so svojou prezývkou a uložte si ho 
do svojho priečinka, ak nemáte prístup na sieť,  vložte súbor vodoznak.png z 
priečinku Mojefotky) vložte do fotografie svoju prezývku, myškou prispôsobte 
veľkosť  textu  vodoznaku  ku  fotografii,  sýtosť  vodoznaku  nastavte  na  20. 
Upravenú  fotografiu  uložte  do  priečinka  UpraveneFotky  pod  názvom 
zmenafoto4.jpg. 

foto4.jpg...   zmenafoto4.jpg…

Úloha č.5
Na fotgrafiu foto5.jpg použi efekty podľa svojho výberu Efekty/Reliéf, Skica, 
Olejomaľba.  Potom  na  nový  obrázok  pridajte  okraj  (Efekty/Okraje)  – 
Rámec2+Vnitřní rámec. Súbor uložte do priečinka UpraveneFotky pod názvom 
zmenafoto5.jpg.

foto5.jpg…     zmenafoto5.jpg…

Úloha č.6
Na fotografie foto6.jpg až foto9.jpg (štyri fotky) aplikujte hromadné zmenšenie 
fotografií na polovičnú veľkosť s ich súčasným automatickým premenovaním na 
zmenafoto6.jpg  až  zmenafoto9.jpg   takto  (dáme v  menu  Nástroje/Otevřít 
Dávkový převod, Přejmenování):
- Na karte Dávkový prevod si pri držaní klávesu Ctrl myšou vyberte súbory, 
ktoré chcete zmenšiť a premenovať, potom dajte Přidat
- Výstupní zložka: potvrdíme a nájdeme si priečinok UpraveneFotky
-  Označíme  fajkou  Pokročilé  volby  (tlačidlom  sa  dostaneme  do  okna  s 
podkartami, na prvej Zmenit velikost  - vyberieme v percentách 50%, dáme OK)
-  Označíme  fajkou  Přejmenovat  a  miesto  textu Image#####  napíšeme 
zmenafoto# a  číslovanie začneme 6-kou  a necháme vykonať.  
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