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Editace textu v rastrových editorech je jednoduchá, tak je
tomu i u Gimpu.
Nenahradí specializovaný textový editor, ale slouží pouze
k jednoduchým poznámkám, které doplníme k obrázkům.
Lze využítit k tvorbě vodoznaku, např. s copyrightem autora.
Každý text se vkládá jako nová vrstva.
1 Písmo
Vlastnosti textu



nastavujeme dole na
panelu vlastností:
o
Lze nastavit:
 Písmo: volba fontů
nainstalovaných
v počítači
 Velikost: hodnota
v pixelech, mm,
cm, palcích…
 Hinting: změna obrysu
fontu pro lepší
zobrazení při
menších
velikostech
 Vyhlazování:písmo
bez zubatých
přechodů
 Barva
 Zarovnání: na střed,
vlevo, vpravo, do
bloku
 Odsazení prvního
řádku
2 Velikost
 Úprava prokladu (řádkování)
 Úprava prostrkávání
(rozestup znaků)
2

3 Hinting
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Textový editor
 V textovém editoru si nejdříve zvolíte obdélníkovou oblast (velikost textového pole),
ve které se bude text zobrazovat (příliš dlouhý text nemusí být vidět celý)
 U obdélníkové oblasti se zobrazí panel vlastností textu, kde mohu měnit např. barvu,
řez písma, velikost
vybraného textu
 Každé další textové pole
(obdélníková oblast
s textem) se automaticky
vloží do nové vrstvy, která
se sama pojmenuje podle
počátečního textu
v textovém poli.

 Díky tomu mohu vytvářet
různé zajímavé efekty s
textem např. text duplikuji, posunu
a změním krytí vrstvy, tím mi vznikne
zajímavý stínovaný text:
Postup vytvoření stínovaného textu:

1. Vytvořím text:
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2. Na panelu vrstvy dole kliknu na nástroj Vytvořit
kopii vrstvy a přidat ji do obrázku (třetí nástroj
zprava)
3. Vytvoří se nová vrstva se stejným jménem s
číslem 1: Stínovaný text ... #1
4. Vyberu novou vrstvu, změním její krytí a posunu
ji tak, aby se vytvořil efekt stínování:
5. Dále mohu upravit výplň
textu např. vzorkem tak, že
vyberu text ve vrstvě, která je
nahoře např. pomocí
(ve vrstvě je pouze
jednobarevný text a průhledné
pozadí), a pak už mohu vybrat
nástroj Plechovka a vyplnit
vybraný text vhodným
vzorkem (nezapomenu
zaškrtnout volbu Vyplnit celý
výběr!):
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Tip na tvorbu vodoznaku v obrázku:

 Vhodný font, nejlépe tučnější a dostatečně veliký.
 Barvu písma volte kontrastní vůči fotografii (většinou bílou nebo černou).
 V nabídce vrstvy písma nastavte hodnotu krytí asi na 30-40 tak, aby byl vodoznak
dostatečně viditelný, ale nenarušoval obrázek:
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