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Vážení čtenáři,
v této knize se seznámíte s Photoshop Elements – velmi zajímavým programem pro každého ambiciózního
fotografa.
Za pomoci podrobného a názorného obrazového průvodce vám na následujících stránkách ukážu, jak snadno lze přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače,
a následně je upravovat. Pokud se vám fotografie zcela nepovedly, nevadí. Krok za krokem se dozvíte, jak
z nich udělat skvělé snímky. Není to tak obtížné, jak se
na první pohled může zdát.
Mimochodem, některé snímky použité v této knize
a řadu dalších, můžete pro své pokusy nalézt na mé
webové stránce www.gradias.de. Obrázky můžete použít pro procvičování a soukromé účely.
Věřím, že se vám práce s Photoshop Elements bude
líbit, a také doufám, že vám kniha pro práci s programem poskytne mnoho dobrých tipů a rad.
Váš autor Michael Gradias
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Inovace
na první pohled

1
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Novinky v Organizátoru
2

1

3

1 Otevřete dialogové okno Hledání klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu pracovního prostoru.

2 V nově otevřeném dialogovém okně lze snímky vyhledávat podle řady různých kritérií
třídění. Ta jsou uvedena na levém okraji okna.

3 První možnost zobrazí inteligentní visačky, jestliže umístíte ukazatel myši nad ikonu.

V nástroji Organizátor v aplikaci Photoshop Elements 15 příliš
mnoho nových funkcí není. Existují zde však nové důležité funkce,
jež vám pomohou třídit velké množství snímků. Photoshop Elements 15 například nabízí novou výkonnou vyhledávací funkci,
kterou můžete použít k filtrování fotografií z inventáře snímků
podle mnoha různých vyhledávacích kritérií.

Poznámk a
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4
5

6

4 Klepněte na témata, která chcete zahrnout do vyhledávání. Symbol malého háčku vpravo nahoře označuje vybrané visačky.

5 Klepnutím na ikonu mezi klíčovými slovy zadejte, zda musí být splněna všechna kritéria
vyhledávání, či pouze jedno.

6 Dialogové okno pro vyhledávání lze uzavřít klepnutím na symbol křížku vpravo nahoře.
Můžete také klepnout na tlačítko Mřížka vlevo.
Vyhledávací kritéria můžete
libovolně kombinovat. Lze
tak například odfiltrovat
všechny fotografie přírody,
které mají v hodnocení pět
hvězdiček.

V levém sloupci můžete také
filtrovat visačky osob, míst
nebo událostí. Můžete také
filtrovat alba, zadat hledání
podle klíčových slov nebo
složek.

Volba Vyloučit umožňuje
vyřadit z hledání nežádoucí
témata.

Tip

Upozornění
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Použití inteligentních visaček

1

2

3
1 Jestliže se v okně Hledání nezobrazují inteligentní visačky, jsou pravděpodobně vypnuté, a lze je tedy aktivovat v Předvolbách, v části Analýza média.

2 Režim Hledání automaticky zobrazuje, kolik snímků v katalogu odpovídá kritériím inteligentních visaček. U každé kategorie je tak v závorce uvedena informace o počtu snímků.

3 Klepnutím na miniaturu zobrazíte všechny snímky, jež odpovídají kritériu inteligentních
visaček.
Ve výchozím nastavení aplikace Photoshop Elements zkoumá
Organizátor celý inventář snímků a přiřazuje fotografiím různé
inteligentní visačky. Přestože funkce ještě nefunguje dokonale, pomáhá strukturalizovat větší katalogy snímků a rychleji vyhledávat
požadované fotografie.

Poznámk a
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4

6

5

4 Po potvrzení budou zobrazeny všechny snímky s příslušnou inteligentní visačkou.
V příkladu ovšem vidíte, že je zde také mnoho chybně zařazených snímků.

5 Chcete-li odstranit nesprávně přiřazené inteligentní visačky, přejděte do zobrazení
Mřížka a v kontextové nabídce vyberte možnost Odstranit inteligentní visačku.

6 Pokud hledáte snímky odpovídající konkrétnímu tématu, můžete zadat vlastní výraz
do řádku v záhlaví okna Hledání. Organizátor navrhne témata při psaní.
Vedle inteligentních visaček
můžete snímkům přiřadit
také visačky vlastní, abyste
ve svém katalogu snímků
vytvořili podrobnější strukturu.

Je celkem běžné, že se ve
výsledcích hledání zobrazí
i snímky, jež sem nepatří.
Důvodem je, že automatická
analýza obrazu nesprávně
interpretovala obsah snímku.

Klepnutím na několik různých
témat získáte komplexní výsledek vyhledávání podobných
témat.

Tip

Upozornění

Upozornění
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Použití okamžitých oprav

2

1

3
1 V Organizátoru označte obrázek, který chcete optimalizovat, a v zápatí klepněte na
tlačítko Okamžitá oprava.

2 Snímek se otevře v novém dialogovém okně. Na pravé straně pracovního prostoru zvolte tlačítko ...

3 ... některé z funkcí oprav, jíž chcete svůj snímek vylepšit. Po klepnutí na vybraný symbolse zobrazí náhledy s různými variantami oprav.
Již v předchozích verzích Photoshop Elements bylo možné optimalizovat obrázky v Organizátoru, aniž byste museli spouštět
Editor fotografií. Tyto možnosti byly v současné verzi výrazně
rozšířeny. Funkce se nazývá Okamžitá oprava a lze ji aktivovat
pomocí nového tlačítka v zápatí okna aplikace.

Poznámk a
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4

5
6

4 Zápatí dialogového okna nabízí také možnosti pro vrácení kroků po provedených
změnách či zobrazení snímku Před a Po provedení změn.

5 Po provedení všech požadovaných změn ve vybrané fotografii použijte volbu Uložit, naleznete ji v zápatí zobrazeného dialogového okna vpravo ...

6 ... abyste uložili výsledný snímek do katalogu. Tento nový snímek bude uložen
spolu s původním obrázkem v sadě verzí.
V zápatí najdete také tlačítko pro přechod do Editoru
fotografií. To můžete použít
v případě, že v něm chcete
provést pokročilé úpravy
snímku.

Jednoduché úpravy jako
například otočení fotografií lze
provádět pomocí ikon v zápatí
tohoto pracovního okna.

Tip

Upozornění
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1

3
2

1 Dva nové zajímavé efekty naleznete v režimu Zábavné úpravy na pracovní ploše
Průvodce, v Editoru fotografií. Zde například vyberte možnost Efekt koláže.

2 Postupujte podle návodu a pracovních kroků v pravé části pracovního prostoru. Ve druhém kroku klepněte na malou šipku vedle miniatury ...

3 ... a následně se zobrazí sloupec náhledů pro aplikaci celé řady variant Efektu koláže.

Na pracovní ploše Průvodce byly s novou verzí Elements doplněny
nové zajímavé efekty, jež lze díky podrobným postupům snadno
využít k tvorbě vlastních snímků a koláží.

Poznámk a

