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Obrázek v dokumentu MS Word
• K čemu lze využít obrázky v textovém dokumentu?
• Příklady využití:

• Logo organizace (úřední dopis, vizitka apod.)
• Fotografie v článku
• Při tvorbě pozvánky nebo letáku

• Ilustrace v textu

• Grafika webové stránky



Vložení obrázku
• Pokud chceme vložit obrázek do dokumentu aplikace

MS WORD vybereme v pásu karet kartu nástrojů
Vložení

• Na kartě Vložení nás zajímá část nazvaná Ilustrace
• Dále budeme pracovat s položkami:

• Obrázek
• Klipart
• Obrazce
• Snímek obrazovky



Obrázek ze souboru
• Kliknutím na ikonu Obrázek vyvoláme

dialogové okno Vložit obrázek

• Vyhledáme soubor 
obrázku na uložišti 
počítače (pevném 
disku, CD nebo flash 
disku)

• Takto můžeme 
vkládat převážně 
fotografie a obrázky 
získané z Internetu



Klipart
• Kliparty jsou obrázky které jsou

dodávány firmou Microsoft současně
s kancelářským balíkem MS Office

• Do políčka Hledat zadáme klíčový
výraz – tedy to co hledáme

• V Očekávaných 
výsledcích si 
nastavíme jaký typ 
obrázku hledáme

• Výsledky hledání se nám zobrazí
v okně odkud si obrázek vybereme
kliknutím na něj

• Pokud jste připojeni k Internetu je dobré 
zapnout prohledávání webu Office.com



Obrazce
• Jsou předdefinované tvary, s nimiž 

můžeme dále pracovat: 

• Měnit barvu a tloušťku 
obrysové čáry

• Přidat prostorový efekt

<- I toto je upravený Obrazec

• Měnit barvu či vzor výplně

• Vložit na obrazec text



Snímek obrazovky
• Použijeme k získání obrázku zachycujícího okno

programu, pracovní plochu nebo okno webového
prohlížeče s načtenou webovou stránkou

• Můžeme takto získat celé okno nebo jeho část



Vlastnosti obrázku
• Pokud klikneme na obrázek v dokumentu pravým tlačítkem myši,

můžeme upravovat jeho vlastnosti:

• Velikost

• Zalamování (obtékání) 
textu kolem obrázku

• Oříznout obrázek

• Určit zda je obrázek            
v popředí nebo pozadí



A nyní si vše procvičíme 
na praktickém příkladě!


