
Hrnčířská 111 
393 01 Pelhřimov 

IČO 26552361 

 

 

InShot fotka 
Upravení fotky jednoduše v mobilu 

 
1. aplikace 
Stáhněte si ve Vašem mobilu aplikaci InShot.  
 

 
 
2. Výběr fotky 
Po otevření aplikace kliknete na fotka – obrázek uprostřed Photo/Foto. 
Dostanete se do své galerie v telefonu a vyberete fotku, kterou chcete upravovat 
tak, že na ni kliknete a rovnou se dostanete do základního prostředí upravování 
fotky. 
 

      
 

3. Základní prostředí 
Ocitnete se v prostředí, kde upravujete fotku. Vidíte anglické či české názvy 
jednotlivých záložek, na kterých můžete pracovat. Plátno, efekt, nálepky a další. 
Základní prostředí Vám umožňuje podívat se na fotku v jakémkoliv stádiu a také 
vždy se vrátit o krok zpět, pokud se Vám daná úprava nelíbí. 
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4. Plátno/Canvas 

Jako první můžete nastavit formát prostřednictvím nabídky „Plátno“ nebo 
„Canvas“ vlevo dole. Jde o formát fotky, poměr stran, formát pro dané prostředí. 
Kliknutím na daný poměr uvidíte, jak bude výsledná fotka vypadat. Jednotlivé 
možnosti jsou také předpřipraveny pro Facebook, Instagram či Twitter. Výběr 
potvrdíte „fajfkou“.  
 

     
 

5. Filtr 

Další možností úpravy fotky je filtr. Klikněte na „Filtr“ v základní nabídce. Pak 
kliknete například na „Warm“ a na stupnici posunujete kolečko a pozorujete, jak 
se Vám daná změna líbí či ne. Když jste spokojeni, potvrdíte „fajfkou“. Filtry si 
můžete prohlédnout a proklikat, některé nejsou zahrnuty v neplacené verzi 
aplikace.  
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6. Přizpůsobení/Adjust 

Další možností úpravy fotky je přizpůsobení/adjust.  Klikněte na „Adjust“ či 
symbol „2 teček pod sebou“ v základní nabídce. Pak kliknete například na 
„lightness“ nebo „contrast“ a posunováním kolečka na stupnici pozorujete 
změny na fotce. Jakmile jste spokojeni, potvrdíte úpravu kliknutím na „fajfku“. 
Možnost „fade“ umožňuje zesvětlit fotku a „vignette“ zameření na střed a 
postupné ztmavování kolem, tzv. „vinětace“. Určitě proklikejte a vyzkoušejte i jiné 
možnosti. 
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7. Efekt 

Další možností úpravy fotky je efekt. Klikněte na „Efekt“ v základní nabídce. Pak 
kliknete na efekt, který chcete vyzkoušet a pokud se Vám líbí, tak potvrdíte 
kliknutím na „fajfku“. Efekty si můžete prohlédnout a proklikat, některé nejsou 
zahrnuty v neplacené verzi aplikace. 
 

  
 

8. Nálepky/Sticker 

Další možností úpravy fotky jsou nálepky/sticker. Klikněte na symbol “smajlíka“ 
v základní nabídce. Pak kliknete na nálepku, kterou chcete, ta se objeví ve fotce 
a za pomocí posunutí prstu můžete nálepku přesunout na místo, kam chcete. 
Dále pomocí oboustranné šipky můžete obrázek zmenšit či zvětšit. Jakmile je 
nálepka ve stavu, kdy jste spokojeni, tak potvrdíte kliknutím na „fajfku“. 
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9. Text 
Stejně se pracuje i s textem. V základní nabídce vyberete text, pak napíšete slovo 
či větu, kterou chcete do fotky vložit a můžete vybrat barvu a styl písma. Text se 
Vám objeví v rámečku, díky kterému můžete text přemisťovat na jiné místo a 
také pracovat s velikostí. Potvrdíte „fajfkou“. 
 

     
 
10. Oříznutí 
Další možností úpravy fotky je oříznutí. Klikněte na Crop/Oříznout v základní 
nabídce. Pak posunutím krajních rohů fotku oříznete dle potřeby. Jakmile je 
fotka ve stavu, kdy jste spokojeni, tak potvrdíte kliknutím na „fajfku“. 
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11. Uložit 
K uložení fotky slouží značka vpravo nahoře, kde vidíte šipku nahoru vedoucí 
z obdélníku. Stačí kliknout na „save“ neboli „uložit“ a je to. Fotka se tak uloží do 
Vaší galerie.  
 

   
 

* Určitě prozkoumejte i jiné záložky, stihli jsme prozkoumat jen ty základní, ale 
aplikace umožňuje mnoho dalších a jednoduchých kouzel. 
* Vždy potvrzujete „fajfkou“, vždy se dá vrátit o krok zpět šipkou zpět a vždy se 
můžete podívat, jak fotka v dané fázi vypadá. 
 

Manuál vzniknul v rámci projektu „Upgrade e-adults“ v rámci programu Erasmus+. 

 


