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Focení na mobilní telefon 
Dnešní mobilní telefony již disponují velice kvalitními kamerami a jsou 

schopné pořizovat fotografie srovnatelné s fotografiemi pořízenými 

klasickými fotoaparáty.  

Každý mobilní telefon má své kamery řešené trochu jiným způsobem, a 

tak se jejich funkce a vzhled uživatelského prostředí může lišit. Ukážeme 

si tedy pár základních funkcí, které vypadají na většině zařízeních 

podobně. 

Otevření fotoaparátu 

Fotoaparát spustíme kliknutím na aplikaci fotoaparátu. Aplikace je už 

předinstalovaná v mobilu z výroby a ikona této aplikace většinou vypadá 

jako fotoaparát. 

 

Obrázek 1: ikona fotoaparátu 
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Focení nebo natáčení 

Ještě, než zmáčkneme tlačítko spouště si zkontrolujeme, jestli máme 

vybraný správný režim. Pro nás bude nejdůležitější režim foto pro focení 

a režim video pro natáčení videa. Také si příslušným tlačítkem 

vybereme, jestli chceme používat přední nebo zadní kameru. 

 

Obrázek 2: režim foto 

 

Obrázek 3: režim video 
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Zaostřování, blesk a samospoušť 

Když chceme zaostřit na nějaký objekt stačí na něj kliknout a kamera se 

sama zaostří.

 

 

Obrázek 4: zaostřování 
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Důležité je taky nastavit si režim blesku. Zpravidla má tři režimy: 

zapnutý, vypnutý a automatický (blesk se použije podle toho jaká je 

okolo tma). 

 

 

Obrázek 5: režimy blesku 

Když chceme pořídit skupinovou fotku, na které chceme taky být, a 

nemáme nikoho, kdo by nás vyfotil, můžeme mobil položit a použít 

funkci samospoušť. Tak nás mobil sám vyfotí po uplynutí nastaveného 

času po tom, co zmáčkneme spoušť. 

 



Fotografování a úprava fotek 

 8 

 

Obrázek 6: samospoušť 

Možnost úpravy fotek přímo 
v mobilu 
Některé telefony mají funkci na upravování fotek zabudovanou přímo 

v sobě. Většinou je tato funkce schovaná v aplikaci galerie obrázků. Stačí 

si najít fotku, kterou chceme upravit a kliknout u ní na tlačítko pro 

úpravu.  
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Obrázek 7: úprava fotek v telefonu 
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Přetažení fotek z mobilu do počítače 
Pokud chceme přetáhnout naše fotky z mobilního telefonu do počítače, 

ať pro účely jejich uložení nebo úpravy, máme v podstatě dvě možnosti. 

První je přes USB kabel (většinou je přibalen k telefonu) nebo použijeme 

online úložiště dat. 

Přetažení fotek přes USB kabel 

Tato metoda je ta jednodušší. Mobil prostě připojíme přes kabel do 

počítače. V počítači se zobrazí úložiště telefonu (funguje to podobně 

jako u USB flash disku) a odtud si můžeme fotky prohlédnout zkopírovat 

do počítače. 

Přetažení fotek pomocí online úložiště dat 

Tato metoda je o něco složitější ale fotky budeme mít pak přístupné 

odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení, pokud budeme mít přístup k 

internetu. Použijeme k tomu Google Disk. Je k tomu potřeba mít Google 

účet (pokud jako e-mail používáte Gmail nebo jste stahovali nějakou 

aplikaci na Google Play tak už účet Google máte). Potřebujeme k tomu 

ještě mít staženou aplikaci Disk. Otevřeme aplikaci Disk a klineme na + -

> nahrát -> Fotky a videa -> vybereme fotky -> nahrát (vpravo nahoře). 

Tím se nám fotka na disk nahraje. Na počítači pak na internetu 

vyhledáme Google Disk. Přihlásíme se svým účtem Google a zobrazí se 

nám naše fotky, které si odsud můžeme stáhnout.  
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Obrázek 8: ikona Google Disku 
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Obrázek 9: nahrávání da Google Disk 



Fotografování a úprava fotek 

 14   

Obrázek  Fotka na Google Disku 

Obrázek 10: stahování z Google Disku 



Fotografování a úprava fotek 

 15 

Úprava obrázků na počítači 
Pro úpravu obrázků slouží řada programů. Některé z nich jsou strohé a 

jiné pro opravdové profesionály. Hodně z nich je ale složitých na 

používání nebo jejich licence stojí moc peněz. Například program 

Photoshop je skvělý program se všemi funkcemi, co jsou potřeba a má 

příjemné uživatelské prostředí. Je ovšem placený a jeho licence není 

vůbec levná a platí se paušálně.  

Máme ještě jednu možnost, a to jsou online editory obrázků. To jsou 

služby, které běží na internetu a jsou dostupné z webového prohlížeče. 

Obsahují většinu funkcí, které potřebujeme a jsou zdarma. Představíme 

si tedy některé z nich. 

Upravafotek.cz 
První editor najdeme na adrese www.upravafotek.cz/modern/. Nejprve 

nás editor vyzve pro vybrání fotky, kterou chceme upravit. 

Obrázek 11: úvodní obrazovka editoru 

http://www.upravafotek.cz/modern/
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Vybereme možnost otevřít obrázek a vybereme fotku kterou chceme. 

 

Obrázek 12: fotka v editoru 

Nahoře máme hlavní lištu s funkcemi pro úpravu fotky. 

 

Obrázek 13: lišta s úpravami 

Úprava vzhledu 

První možnost ÚPRAVA VZHLEDU nám na liště zobrazí různé filtry, které 

můžeme na fotku aplikovat, např. černobílý nebo negativ. Stačí na 

nějaký z nich kliknout a pak kliknout na potvrdit nebo zrušit, pokud se 

nám nelíbí. 
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Obrázek 14: úprava vzhledu (filtry) 

V tomto případě jsme vybrali možnost světlost. Tím jsme fotku udělali 

světlejší. Některé filtry jsou ještě dále nastavovat. Poznáme to podle 

toho, že se u nich objeví ozubené kolečko po tom, co je aplikujeme. 

Takže náš filtr světlost můžeme dále upravit. 

 

Obrázek 15: upravování filtru táhlem 
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Úprava velikosti 

Další funkcí na hlavní liště je VELIKOST. Když na ni klikneme tak 

dostaneme lištu, na které můžeme upravit velikost fotky. 

 

Obrázek 16: úprava velikosti 

 

Oříznutí fotky 

Další funkcí na hlavní liště je OŘEZ. Touto funkcí můžeme z obrázku 

vyříznout jen nějakou část. Na horní liště buď můžeme manuálně zadat 

velikost ořezu nebo stačí natáhnout rámeček do požadovaného 

rozměru, který chceme vyříznout (to co vidíme na obrázku světle nám 

zůstane, to, co tmavě odřízneme pryč). Na horní liště také můžeme zvolit 

poměr stran, jaký má vyříznutý obrázek mít. 

Tip: Pokud bychom nějakou úpravu pokazili, stačí 

v pravém horním rohu kliknout na šipku zpět a 

vrátíme se tak v úpravách o krok zpátky. 
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Otočení fotky 

Občas se nám stane, že fotku vyfotíme jinak otočenou, než bychom 

chtěli. To můžeme vyřešit další funkcí z hlavní lišty funkcí 

TRANSFORMACE. Když na ní klikneme, dostaneme lištu s tlačítky, 

pomocí kterých můžeme fotku otáčet, případně i převracet. Tažením za 

táhlo můžeme fotku otáčet ještě přesněji. 

 

Obrázek 18: otáčení fotky 

Obrázek 17: ořezávání 
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Kreslení na fotky 

Pokud se cítíme kreativní můžeme po svých fotkách kreslit. K tomu 

slouží další funkce z hlavní lišty funkcí KRESLENÍ. Když na ní klikneme, 

dostaneme lištu, na které si zvolíme barvu, typ a velikost štětce. 

 

Obrázek 19: lišta kreslení 

Potom můžeme na naši fotku myší kreslit. 

 

Obrázek 20: kreslení na fotku 

 

Tip: Jestli chceme být více přesní, můžeme si 

obrázek přiblížit kolečkem myši nebo tlačítky 

+ a – vedle slova Zoom uprostřed nahoře. 
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Psaní na fotky 

Kromě kreslení lze na fotky i psát. Slouží pro to funkce z hlavní lišty TEXT. 

Klikneme na ni a vybereme na liště možnost přidat text. 

Dostaneme rámeček, do kterého můžeme psát. Můžeme si na liště zvolit 

barvu a font textu. Rámeček můžeme tažením volně přesouvat a otáčet.  

Obrázek 21: rámeček pro psaní 

Obrázek 22: text na fotce 
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Obrazce a nálepky 

Další dvě funkce z hlavní lišty OBRAZCE a NÁLEPKY fungují podobně jako 

přidávání textu, ale místo textového pole do obrázku přidáme nějaký 

obrazec nebo samolepku. 

 

Obrázek 23: samolepka 

Rámečky 

Další funkcí na hlavní liště můžeme naši fotku zarámovat. Klineme na 

funkci RÁMEČKY a dostaneme na výběr několik krásných rámečků, které 

můžeme kliknutím aplikovat. 
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Obrázek 24: rámeček 

Kliknutím na ozubené kolo, které se zobrazí po tom, co si vybereme 

rámeček, můžeme táhlem nastavit velikost rámečku. 

 

Obrázek 25: nastavení rámečku táhlem 

Zaoblení rohů 

Poslední funkci, kterou si v tomto editoru představíme je funkce ROHY, 

která nám umožní zaoblit rohy na naší fotce. Kliknutím na funkci se nám 

zobrazí táhlo, kterým nastavíme, jak moc se mají rohy zaoblit.  
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Obrázek 26: zaoblení rohů 

Uložení upravené fotky 

Nakonec si naší upravenou fotku nesmíme zapomenout uložit. Učiníme 

tak tlačítkem uložit vlevo nahoře. 

 

Obrázek 27: tlačítko pro uložení upravené fotky 

Zadáme název, jak chceme naši fotku uložit, zaškrtneme možnost JPEG 

a táhlem si nastavíme kvalitu. Pak klikneme na uložit a obrázek se nám 

stáhne do počítače. 

Tip: Čím větší kvalitu obrázku nastavíme, tím více 

místa nám fotka zabere v počítači.  

 



Fotografování a úprava fotek 

 25 

Pixlr 
Další editor nalezneme na adrese https://pixlr.com/cz/x/. Jde o něco 

složitější ale také obsáhlejší editor. Na hlavní stránce klikneme na otevřít 

obrázek a vybereme fotku pro úpravu. Editor obsahuje všechny 

možnosti toho minulého, a ještě pár navíc které si teď představíme. 

 

Obrázek 28: úvodní obrazovka editoru 

Retuš 

Retuš nám umožňuje odstranit z fotek nežádoucí prvky. Pokud jsme 

vyfotili autoportrét (dnes tomu říkáme spíš už jen “selfie”), můžeme 

retuší odstranit z našeho obličeje akné. Vlevo na liště vybereme 

možnost retuš (vypadá jako náplast). Vybereme metodu object a 

nastavíme si velikost výběru.  

https://pixlr.com/cz/x/
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Obrázek 29: retušování (před) 

Retuš funguje tak, že když teď klineme na nějaké místo, tak se editor 

místo pokusí zamaskovat podle toho, co se nachází okolo daného místa. 

Retuš se tedy většinou používá jen na malé nežádoucí prvky, jako 

například na vyhlazení akné.  

Obrázek 30: retušování (po) 



Fotografování a úprava fotek 

 27 

Uložení fotky 

V Pixlru se fotka ukládá vpravo dole tlačítkem ULOŽIT a potom SAVE AS. 

 

Obrázek 31: uložení upravené fotky 
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Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


