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8. Práce s fotkami 

Google umožňuje poměrně snadnou správu a úpravu fotek. 

Dostaneme se na ně pomocí hlavní lišty Googlu nebo ze služky Google+. 

 

 
 

Základní nabídka umožňuje: 

 okamžité nahrávání -jedná se o nahrávání fotek z mobilu ihned po jejich vyfocení. 

 Nutno na mobilu nastavit. 

 z příspěvků -  fotky, které jsme zveřejnili běhen komunikace v Google+ 

 fotky s vámi -  na základě rozpoznání a pojmenování obličeje 

 alba -   viz 8.1 
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8.1 Práce s alby 

Přidání nových fotek zvládneme pomocí  

 

Fotky můžeme nahrát do nového nebo stávajícího alba. 

 
Existují 3 varianty sdílení alba: 

 pouze vy 

  omezený okruh lidí 

 sdíleno přes Google+ 

 sdíleno pomocí odkazu 

 veřejné 

 

Album po nasdílení můžeme ještě uzamčít. 
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Po výběru alba můžeme využít i nabídky Další 
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8.2 Práce s fotkou 

Po výběru fotky se nám objeví následující nabídka 

 

 
 

Fotku můžeme: 

 otáčet 

 automaticky vylepšit 

 vyhodit 

 upravit 

 stáhnout v plné velikosti 

 

Pro úpravu fotky se nám spustí aplikace „Piknik“ - zjednodušená verze „Picasy“ 

Jde o webovou aplikaci a její spuštění může chvíli trvat. 
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Veškeré úpravy se uloží až po zmáčknutí. 

S fotkou můžeme provádět: 

 základní úpravy - obdobné jako v dalších fotoeditorech 

 efekty - u efektů nastavujeme ještě řadu parametrů, jejichž použití musíme potvrdit 
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 fantazie 

 
 

 text 

 


