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OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) – vložení a editace 
K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde 

máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení a následnou editaci obrázku a 

dalších grafických prvků. 

 

 

Na začátek je dobré zmínit, v čem je ve Wordu rozdíl mezi fotkou, obrazcem a klipartem. 

 Fotka – jedná se o grafický prvek tvořený daným počtem bodů (pixelů). Pokud má fotka 

stažená z internetu malý počet bodů, bude při velkém zvětšení neostrá. Nemusí však vždy jít 

o fotku, může jít o klipart, který je už jako fotka uložen. 

 Obrazce – ve Wordu jde vlastně o jednoduché objekty tvořené křivkami.  

 Klipart – v dřívějších verzích podporoval Microsoft také vložení klipartu. Ten na rozdíl od 

fotky není tvořen barevnými body, ale křivkami a jejich vlastnostmi. Přestavte si například 

obyčejný kruh, který když budete stále zvětšovat, pořád bude mít hladký obrys. Není totiž 

tvořen body, ale středem, poloměrem a třeba také barvou a tloušťkou čáry obrysu. Aktuálně 

však Word ve verzi 2013 a novějších ikona pro vkládání a vyhledávání klipartů chybí. 

 

Vložení obrázku 
Obrázky můžeme vložit do dokumentu své vlastní, co máme uložené na disku v našem počítači, 

anebo je přímo ve Wordu vyhledat na internetu pomocí ikony „Online obrázky“. Online obrázky 

mohou být zároveň použity a vloženy z našeho OneDrive (online úložiště Microsoftu), pokud jej 

máme (je třeba se registrovat).  Nejčastější postup bude tedy následující: 

1. Klikneme na ikonu Obrázky. 

2. Najdeme požadovaný soubor s obrázkem (může jich být i více) na našem disku v počítači a 

potvrdíme. 

3. Do Wordu se nám vloží obrázek (nebo i více). Pokud je dostatečně velký, bude roztažený přes 

celou šířku stránky. Pokud jsme vložili více obrázků, budou seřazeny za sebou, případně 

budou na dalších stranách dokumentu. 

POZOR – je vhodné připomenout, že ne všechny obrázky na internetu jsou volně šiřitelné a vztahuje 

se na ně autorské právo. Těch volně šiřitelných je jen malá část, jiné jsou možné použít nekomerčně, 

další bez úprav nebo s odkazem na autora. Platí však jednoduché pravidlo: Pokud nemáte od autora 

obrázku povolení, tak jej nepoužívejte. Nestačí citovat odkaz na stránku, odkud jste jej stáhli. 
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Možnosti editace obrázku: 
1. Uchopením za rožek obrázku jej můžeme zmenšit. 

2. Přetažením až za protilehlý roh, můžeme obrázek zrcadlově otočit. 

3. Při kliknutí na obrázek se nám vpravo nahoře objeví ikona         , kde poté můžeme určit chování 

objektu obrázku vůči okolnímu textu. V textu se nám může hodit zalamování těsné, text bude 

tedy všude kolem obrázku. Pokud se nám text nechová, jak by měl, můžeme použít i zalamování 

nad textem; s obrázkem poté můžeme po stránce pohybovat a na text „pod ním“ to nebude mít 

žádný vliv. 

4. Nahoře uprostřed se po kliknutí na obrázek objeví i ikona pro libovolné natočení snímku. 

5. Při kliknutí na obrázek pravou myší, se nám zobrazí kontextová nabídka, která nám nabízí 

možnost obrázek oříznout anebo na něj aplikovat styl.  

6. Všechny možnosti úprav jsou obsaženy v záložce FORMÁT, která se zobrazí v nástrojích po 

kliknutí na jakýkoliv obrázek. Pokud ji nevidíte, nemáte kliknuto myší na obrázek. 

7. Styly obrázků – jsou vlastně přednastavené šablony, které nám k obrázku přidají nějaké efekty 

(stín, průhlednost okrajů, rámeček aj.) Tyto efekty jde nastavovat i ručně. 

8. Časté je použití jen tenké černé linky pro Ohraničení obrázku. 

9. Pokud máme obrázků na stránce více, může se nám hodit jejich zarovnání nebo pokud jsou 

částečně nad sebou, tak přesun „přenést blíž/dál“. 

10. Můžeme u obrázku nastavit i přesně velikost v cm; což se hodí, pokud chceme, aby všechny 

obrázky v dokumentu byly stejně velké (jindy, pokud je chceme 

vystřihnout do nějakého rámečku, fotka na průkaz apod. 

11. Další zajímavou funkcí je Oříznutí obrázku. Obrázek lze oříznout 

v některém grafickém programu, ale proč nevyužít možnost jej 

oříznout přímo ve Wordu? 

12. Stejně tak jdou ve Wordu udělat základní úpravy obrázku jako jas a 

kontrast. Dále si můžeme vybrat z několika druhů grafických efektů, 

které více či méně pozmění obrázek.  

13. Další zajímavou možností je odebrání pozadí. Na názorném obrázku 

z vodáku vidíte postup odebrání nebe. Neděje se tak zcela automaticky, ale pomocí pár 

jednoduchých nástrojů. Poté s nimi volíte, které části obrázku nechat, a u kterých ploch pozadí 

odstraníme. Vše jde v případě neúspěchu navrátit. 
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14. Zajímavé možnosti úpravy nabízí i položka „Barva“, kde můžete 

měnit sytost barev obrázku, teplotu zabarvení a můžete jej i snadno 

přebarvit do některého z odstínů. Ve výběru dole je schovaná 

možnost „Nastavit průhlednou barvu“, která vám opět pomůže 

odstranit u fotky pozadí, tentokráte však musí být tvořeno jedním 

(nebo hodně podobným) odstínem.  

 

POZOR: Pokud na fotce oříznete (odříznete) například svého kamaráda, aby nebyl vidět, tak stále je 

zachována v dokumentu celá fotografie (to vidíte po kliknutí na obrázek). Pokud chcete, aby Word 

tyto skryté části fotografií ořízl natrvalo, při ukládání dokumentu postupujte následovně: Při ukládání 

dokumentu zvolte před potvrzením v nástrojích následující možnost „Komprimovat obrázky“. A poté 

zatrhněte „Odstranit oříznuté oblasti obrázků“. 

 

 

 

 

Obrazce 
Jedná se vlastně o jednoduché křivkové grafické prvky, které můžeme   

vložit do dokumentu.  

 Můžeme pomocí nich vytvářet i jednoduchá schémata, nebo 

popisky.  

 Obsahuje i základní geometrické tvary, čáry a šipky.  

 Můžeme tak zviditelnit těmito prvky některá místa v dokumentu,   

nebo přidat informace do vloženého obrázku.  
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 Obrazcům můžeme přiradit barvy obrysu nebo výplně (pokud ji mají). 

 Výplně mohou být i s barevnými přechody, vzorky, texturami nebo jako výplň může být 

použita online nebo vlastní fotografie. 

 Obrazce mohou mít také nastavenou průhlednost, nebo různé efekty (stín, záře, odraz aj.) 

 Obrysová čára objektů může mít různé typy čar i různou tloušťku. 

 Některé objekty lze editovat; například změnit u šipky její ostrost, nebo u  smajlíka můžete 

měnit jeho úsměv (ukázka viz níže). 

 Na objekty můžete také používat přednastavené styly. 

 

 

Vrstvy – objekty nad a pod 
Všechny objekty ve Wordu se vkládají ve vrstvách, tzn. později 

vložený objekt je nad těm vloženými dříve.  Pořadí objektů lze ale 

měnit. 

1. Klikněte na vybraný objekt. 

2. V kontextovém menu vyberte požadovanou ikonu, která 

změní vrstvu objektů s ohledem na ostatní objekty 

v dokumentu.  

3. Můžeme objekty přenášet pouze o jednu vrstvu nad/pod 

anebo můžeme objekty vložit zcela nad/pod ostatní. 

Seskupování 
Objekty lze vzájemně seskupit. Například si z deseti obrazců 

vytvoříte jednoduché schéma nebo obrázek. Pokud jej 

neseskupíte, budete muset označit 10 obrazců pro jejich 

přesun na jiné místo v dokumentu, nebo pro jejích zkopírování. 

Seskupené objekty se poté chovají jako jeden objekt. Je však 

možné je kdykoliv zase oddělit na jednotlivé části.  
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ÚKOL:  

4. Vlož si do dokumentu nějaký grafický prvek – jednak fotku a jednak křivkový obrazec. 
5. Tyto si zkus různě editovat dle návodů výše. Zkus si také u fotky odstranit pozadí! 
6. Zkus měnit chování objektů vůči okolnímu textu. 
7. Zkus měnit pořadí objektů (nad / pod) v souvislosti s dalšími. 
8. Zkus si nakreslit podobný domeček jako na obrázku a ten pak seskupit, zkopírovat a poté zase 

oddělit. 
 

 


