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Typy k metodickému postupu učitele, 
doporučené výukové metody, způsob 
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V pracovním listu je zadání cvičení vycházející 
z vysvětlené látky a příklad vypracovaného cvičení.  
Návrh způsobu hodnocení: 
ohodnocení samostatné práce během hodiny, 
vypracované cvičení 



 

117. Zoner Photo Studio 14 
 

Pracovní list 
 

Cvičení 

1. Prohlížeč 

 spustit si Zoner Photo Studio 14 

 otevřít složku s obrázky 

 otočit nějaký obrázek 

 

2. Průzkumník 

 projet si menu (získat, upravit, informace, organizovat, publikovat) 

 přejmenovat obrázky 

 publikovat (šablony, kalendáře – lze vytisknout nebo uložit, např. jako pdf) 

 

3. Editor 

 vybrat si fotku, přepnout se do Editoru 

 změna rozměrů (Upravit / změna rozměrů) 

 histogram (úprava špatně vyvážených barev) 

 úrovně, křivky, upravit barvy, teplota barev, doostřit 

 

 

 

 

 

oříznout (vlevo oříznout, vybrat, pak potvrdit – tlačítko oříznout nahoře)  

 

klonovací razítko = vymazání z obrázku to, co tam nechceme = nahradíme pozadím 

postup – klik myší s Ctrl na místo, jaké pozadí chceme,  

klonovací razítko, myší přetahujeme to, co chceme pryč 

 

laso = výběr i nepravidelný, s vybraným můžeme něco dále dělat (třeba efekt jen pro nějakou část 

obrázku) 

 

kouzelná hůlka = výběr plochy podle podobných barev (s vybraným dále pracujeme (třeba barevná 

výplň) 

 

vložení jiného obrázku (co máme ve schránce), textu do obrázku 

 

efekty (něco si zkusit) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cvičení s řešením 

1. Prohlížeč 

 spustit si Zoner Photo Studio 14 

 otevřít složku s obrázky 

 otočit nějaký obrázek 

 

  
 

2. Průzkumník 

 projet si menu (získat, upravit, informace, organizovat, publikovat) 

 přejmenovat obrázky 

 publikovat (šablony, kalendáře – lze vytisknout nebo uložit, např. jako pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Editor 

 vybrat si fotku, přepnout se do Editoru 

 změna rozměrů (Upravit / změna rozměrů) 

 histogram (úprava špatně vyvážených barev) 

 úrovně, křivky, upravit barvy, teplota barev, doostřit 

 

 

 

 



 

 

oříznout (vlevo oříznout, vybrat, pak potvrdit – tlačítko oříznout nahoře)  

 

klonovací razítko = vymazání z obrázku to, co tam nechceme = nahradíme pozadím 

postup – klik myší s Ctrl na místo, jaké pozadí chceme,  

klonovací razítko, myší přetahujeme to, co chceme pryč 

 

laso = výběr i nepravidelný, s vybraným můžeme něco dále dělat (třeba efekt jen pro nějakou část 

obrázku) 

 

kouzelná hůlka = výběr plochy podle podobných barev (s vybraným dále pracujeme (třeba barevná 

výplň) 

 

vložení jiného obrázku (co máme ve schránce), textu do obrázku 

 

efekty (něco si zkusit) 

 


