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1.1 Základné pojmy                                

 Videotechnika alebo video (z lat. vidieť) je technika na zachytávanie, 

záznam, prehrávanie, prenos a obnovu pohyblivých obrázkov používajúca 

elektronické signály alebo digitálne médiá. Spája sa predovšetkým s 

televíznou výrobou. 

 Video CD (skratka VCD) je štandardný digitálny formát na ukladanie 

videozáznamu na CD. Nestihol sa veľmi rozšíriť, pretože bol skoro 

vytlačený formátom DVD-Video . Dokážu ho prehrať špeciálne prehrávače, 

osobné počítače a mnoho DVD prehrávačov. Na obraz používa kompresiu 

MPEG-1, zvuk je kódovaný ako MPEG-1 Audio Layer II. 

 

     DVD-Video je spotrebný video formát, ktorý sa používa na ukladanie 

digitálneho videa na DVD (DVD-ROM) disky a v súčasnosti je to 

dominantný video formát v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii. Disky 

ktoré používajú DVD-Video špecifikáciu, vyžadujú DVD mechaniku a 

MPEG-2 dekodér (napríklad DVD prehrávač alebo DVD počítačovú 

mechaniku a softvérový DVD prehrávač). Komerčné DVD filmy sú 

kódované použitím kombinácie videa vo formáte MPEG-2 a audia v rôznych 

formátoch (často viackanálové formáty). Typický dátový tok DVD filmov sa 

pohybuje okolo 3-10 Mbit/s a bitová rýchlosť je obyčajne prispôsobiteľná. 

 

 Video s vysokým rozlíšením alebo HD video (z angličtiny High Definition 

Video) označuje video systém s vyšším obrazovým rozlíšením než je 

štandardné rozlíšenie (SD – Standard Definition), čiže NTSC, PAL a 

SECAM. Je dôležité zdôrazniť rozdiel medzi všeobecným pojmom HD 

video (video s vysokým rozlíšením – po angl. high-definition video) a 

špecifickými aplikáciami v televízii (HDTV), profesionálnymi video formátmi 

(HDCAM, HDCAM-SR, DVCPRO-HD, D5-HD), spotrebiteľským video 

formátom (HDV) a optickými diskovými systémami (HD DVD a Blu-ray). Na 

snímanie, spracovanie a prezentáciu HD videa sa používa digitálny spôsob. 

 Film ako výsledok nakrútenia série statických a momentových snímok je 

vlastne obraz „oživený― na projekčnej ploche. 

 Digital Video (DV) je spôsob záznamu digitálnych videokamier. Väčšinou 
sa takto natočený záznam v kamere nahráva na mini DV alebo Digital8 
pásku a do počítača prenáša na následný strih alebo archiváciu pomocou 
FireWire (i.Link) alebo USB kábla. Dátový tok DV je okolo 3,6 MB/s. 

 FireWire (tiež známy ako i.Link alebo IEEE 1394) je štandard rozhrania 
vysokorýchlostnej sériovej zbernice pre osobné počítače (a digitálne audio 
a video) s možnosťou asynchrónneho prenosu v reálnom čase. Prakticky 
všetky moderné digitálne videokamery ho využívajú.  

1.kapitola  Základy filmovania /tvorby videa/ 4 
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1.2 Možnosti získania  filmu /videa/ 

Digitálne video je dynamický obraz zaznamenaný v digitálnej forme na 
pamäťovom médiu. Jeho hlavnou prednosťou, oproti analógovému videu, je 
zachovanie pôvodnej kvality aj pri mnohonásobnom prehrávaní, či kopírovaní. 
Zariadeniami na získavanie video súborov môžu byť: 

• videoprehrávač, 

• televízny tuner, 

• webová kamera, 

• digitálny fotoaparát, 

• analógová videokamera 

• digitálna videokamera    
Na prenos a spracovanie zdrojového video signálu do počítača využívame 
video alebo televízne karty s video vstupom, USB či FireWire rozhrania, 
prípadne vybrané zariadenie pripájame k počítaču pomocou konvertora video 
signálu.  
Na prepojenie video zariadenia a video karty používame v počítači 
špecializované káble, pričom, vyberáme prepojenie s najkvalitnejším prenosom. 
Nahranie a spracovanie video signálu v počítači zabezpečuje softvér spravidla 
dodávaný s video kartou. Na získanie kvalitného obrazu videa je potrebné pre 
vybrané zariadenie nastaviť vhodné farebné podanie, jas a kontrast. 
 
Úlohy 

Pripojte videoprehrávač (analógovú kameru) k video karte počítača. V softvéri 
na spracovanie videa nastavte zdroj video signálu podľa druhu pripojenia. 
Zapnite prehrávanie a sledujte obraz na monitore počítača. 

Pripojte webovú kameru k počítaču cez USB rozhranie. S využitím softvéru 
dodávaného ku kamere sledujte obraz získavaný z webovej kamery. 

Pripojte koaxiálny kábel so zdrojom televízneho signálu (z TV antény alebo 
káblového rozvodu) k televíznej karte počítača. Ovládacím softvérom nalaďte 
príslušný rozsah televízneho signálu na tuneri a dostupné televízne stanice 
uložte do pamäte. 

 

1.3 Parametre súborov digitálneho filmu /videa/ 

Parametre videa uloženého na videopáske, alebo vysielaného na televíznych 
kanáloch sú pevne dané. Pri spracúvaní videa na počítači máme možnosť 
nastaviť niekoľko základných parametrov, ktoré predurčia kvalitu a veľkosť 
vytváraného video súboru: 

• rozmer obrazu (pre prezentácie na monitore - napr. 320 x 240 bodov, pre 
Video CD - 352 x 288 bodov, pre export na videopásku vo formáte PAL - 
768 x 576 bodov), 

• frekvenciu snímok (25 snímok za sekundu), 

• formát zápisu (AVI, MPEG, RM a pod.), 

• video kodek (indeo, DivX, XviD a pod.). 
Rozmer obrazu udáva, koľko bodov bude použitých v horizontálnom a 
vertikálnom smere na zachytenie videa. S rastúcim počtom bodov rastie kvalita 
obrazu, ale zároveň aj veľkosť súboru. Frekvencia snímok predstavuje počet 
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samostatných obrázkov, ktoré sú za sekundu zobrazované pri prehrávaní 
videa. Pri klesajúcej frekvencii sa narúša plynulosť scény a video sa stáva 
trhaným. Voľbou formátu zápisu nastavíme niektorý zo štandardov ukladania 
obrazu na disk, spravidla využívajúci kompresiu dát danú použitým video 
kodekom. 

Úlohy Na vytvorenie krátkeho video súboru pomocou webovej kamery 
nastavte veľkosť obrazu na 320 x 240 bodov, frekvencia 25 snímok za sekundu 
a použite formát AVI s niektorým z nainštalovaných kodekov. Nasnímajte 
činnosť žiakov počas práce v krúžku .To isté vyskúšajte pomocou digitálneho 
fotoaparátu. 

1.4.    Zásady tvorby /filmovania/ vlastných videosúborov 

Aj keď moderné softvérové produkty na strih videa umožňujú aplikovať 
pokročilé úpravy, na vytvorenie kvalitného video súboru je nevyhnutné 
dodržiavať niekoľko zásad už pri jeho príprave a vlastnej tvorbe: 

• dôsledne si stanovíme tému, hlavnú myšlienku a vymedzíme rozsah námetu, 

• určíme cieľovú skupinu a spôsob sprístupnenia, 

• definujeme, aký výsledok (účinok, efekt) očakávame od pripravovaného       videa, 

• premyslíme si výslednú úpravu a mieru využitia video efektov, 

• pripravíme si hovorený doprovod a časovo ho zosúladíme s dĺžkou záberov, 

• volíme výstižný a primeraný záber, dbáme na logickú následnosť záberov, 

• v záberoch sa vyhýbame rušivým a nesúvisiacim detailom, 

• scény vhodne osvetlíme a zábery natočíme viackrát, 

• originálny materiál archivujeme, pracujeme len s jeho kópiou. 

 

1.5. Základy editácie digitálneho videa /filmu/                                           

     Pod editáciou videa rozumieme vykonanie dodatočných úprav na video 
súbore s pomocou špecializovaného softvéru. Medzi základné možnosti 
patrí: 

• odstránenie nežiaducej časti video súboru, 
• zmena zvukovej časti video súboru, 
• použitie obrazových a textových titulkov, 
• aplikácia prechodových efektov, 
• použitie filtrov, 
• použitie video efektov, 

• export do video súboru so stanovenou kvalitou. 
 
V softvérových produktov orientovaných na editáciu videa, je v nich možné 
nachádzať významovo jednotné prvky, tvoriace základ prostredia na editovanie: 
• časová os (obsahuje stopy na ukladanie video a audio súborov, efektovú stopu), 

• knižnica prechodových efektov, video efektov a filtrov (ich význam je zrejmý z 

náhľadu), 

• náhľad na video súbor (okno, v ktorom môžeme sledovať pôvodnú alebo 

výslednú podobu video súboru),nastavenie vytvorenia video súboru (zadávame 

názov a parametre výsledného video súboru). 
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2. kapitola Základné funkcie programov na spracovanie videa 

/filmu/ 

 

2.1 Prehľad a možnosti získania programov 

 

Multimediálny voľne šíriteľný softvér : 

 3D modelovací a animačný softvér - Blender:  

 Editor zvukov - Audacity:  

 VirtualDub program na úpravu videa /filmu/ 

 Windows Movie Maker program na úpravu videa /filmu/ 

 Prehrávač zvukov a iných médií – WinAmp, Windows Media Player 

RealPlayer,   

 Karaoké prehrávač - vanBasco's Karaoké Player 

 Zobrazovanie snímok na  internet pomocou webovej kamery - Booru:  

 Archív voľne šíriteľných programov – www.slunečnice.cz, 

www.tucows.sk , www.download.com, 

www.tahaj.sk  , www.stahuj.cz, ... 

 

 Licencovaný softvér: 

 z najobľúbenejších programov na spracovanie a úpravu videa sú : 

 Adobe Premiere 
 

 Sony Vegas 
 

 Pinnacle Studio ,... 
 

Je veľa freeware programov na konverziu videa a nie všetky sú kvalitné 

preto treba skúšať a hľadať práve ten ktorý vám najviac vyhovuje na danú 

konverziu videa. Potom sú kvalitné programy na konverziu, ale tie sú 

zväčša platené a tým pádom obmedzené nejakým limitom. 
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2.2 Základné funkcie programu Movie Maker    

 

Jedným z primeraných nástrojov na získanie prvotných zručností s 
editáciou videa /filmu/ je Windows Movie Maker. Súbory, ktoré budeme 
spracovávať si najprv nahráme do kolekcie video súborov. 

 Požadovaný video súbor (alebo viaceré video súbory) vkladáme do 
projektu s použitím časovej osi alebo ako objekty do pracovnej dosky. Pri 
zastavení prehrávania (pauza) je možné aktivovaním funkcie Split rozdeliť 
video súbor na dve časti. Ak niektorú časť súboru pri ďalšom spracovaní 
nepotrebujeme, odstránime ju pomocou Mazať (Delete). Rozdelením vznikli 
dve časti video súboru. Medzi ne môžeme vložiť z galérie niektorý z 
prechodových efektov. 

K základným nástrojom umožňujúcim úpravu video súborov patria video 
filtre. Ich použitím aplikujeme prednastavené parametre na časť video 
súboru (zosvetlenie, stmavnutie, rozmazanie a pod.) Sledovaním okna s 
náhľadom na výsledný video súbor môžeme overiť dopad aplikácie 
použitých efektov. 

Do video súboru môžeme vkladať animované titulky, resp. kombinovať video so 
statickými obrázkami. Titulok sa môže použiť ako samostatný prvok pred/za 
video súborom, alebo vo forme priehľadnej vrstvy nad video súborom. 

Ak nie sme spokojní s pôvodným zvukom vo video súbore, je možné ho 
kombinovať (alebo úplne nahradiť) vybraným zvukovým súborom. Nový 
zvukový súbor vkladáme do audio stopy. 

Počas celej editácie pracujeme iba s odkazmi na pôvodný súbor, celý rozsah 
editácie sa ukladá do samostatného projektu (súbor s názvom napr. 
experiment.). V priebehu návrhu editácie ostáva pôvodný súbor nezmenený. 

Ak sme ukončili editáciu video súboru, pristúpime k jeho exportu do výsledného 
súboru. Odporúča sa ponechávať zdrojový súbor a uložiť výsledný produkt pod 
novým názvom. Pred ukladaním máme možnosť nastaviť parametre 
výsledného video súboru. 

Počas ukladania súboru nastáva prepočítanie pôvodného súboru a 
aplikovaných efektov. V závislosti od množstva aplikovaných efektov a zmien 
oproti parametrom pôvodného súboru, môže proces ukladania trvať rôzne dlho. 

Začíname pracovať s programom Windows Movie Maker 

Program Windows Movie Maker je súčasťou systému Windows Vista, ktorá 
umožňuje v počítači vytvárať domáce filmy a prezentácie, vybaviť ich 
profesionálne vyzerajúcimi titulkami, prechodmi, efektmi, hudbou a dokonca 
hovoreným slovom. A keď ste prácu skončili, program Windows Movie Maker 
môžete použiť na publikovanie filmu a jeho zdieľanie s priateľmi a rodinou. 

 Pri úpravách digitálneho videa  využívame rôzne nástroje a  prepojenia, ktoré 
poskytnú viac informácií. 
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Nástroje programu Windows Movie Maker 

Program Windows Movie Maker je rozdelený na tri hlavné oblasti: tably, panel 
deja alebo časová os a monitor s ukážkou. 

  

Tablá 

Program Windows Movie Maker obsahuje niekoľko rôznych tabiel, s ktorými 
možno pracovať pri vykonávaní rôznych úloh. 

 Tabla Úlohy obsahuje zoznam bežným úloh, ktoré sú potrebné pri 
spracovaní filmu, vrátane importovania súborov, úprav a publikovania 
filmu. 

 Tabla Kolekcie zobrazuje vaše priečinky kolekcií, ktoré obsahujú klipy. 
Priečinky kolekcií sa zobrazujú na table Kolekcie vľavo a klipy vo 
vybratom priečinku kolekcií sa zobrazujú na table Obsah vpravo. Na 
nasledujúcom obrázku je zobrazená tabla Kolekcie: 

Tabla kolekcií 
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 Tabla Obsah zobrazuje klipy, efekty alebo prechody, s ktorými pracujete 
počas vytvárania filmu, v závislosti na zobrazení, v ktorom pracujete. 
Zobrazenie môžete zmeniť tak, aby sa zobrazovali miniatúry alebo 
podrobnosti. 

Klipy, prechody alebo efekty na table Obsah a kolekcie na table Kolekcie 
môžete presunúť na panel deja alebo na časovú os aktuálneho projektu. 
Klipy môžete taktiež presunúť na monitor s ukážkou a prehrávať ich. Ak 
zmeníte klip, zmeny sa prejavia iba v aktuálnom projekte a nemajú vplyv 
na zdrojový súbor. 

Oblasť, v ktorej vytvárate a upravujete projekt, sa zobrazuje v dvoch 
zobrazeniach – na paneli deja alebo na časovej osi. Pri vytváraní filmu môžete 
medzi týmito dvomi zobrazeniami prepínať.  

Panel deja 

Panel deja je predvoleným zobrazením v programe Windows Movie Maker. 
Panel deja môžete používať na zobrazenie sekvencie klipov alebo na 
usporiadanie klipov v projekte. V prípade potreby môžete klipy jednoduchým 
spôsobom preskupiť. V tomto zobrazení sú viditeľné všetky pridané video 
efekty alebo prechody videa. Zvukové klipy, ktoré ste pridali do projektu, sa 
nezobrazujú na paneli deja, ale môžete ich vidieť v zobrazení časovej osi. 
Nasledujúci obrázok ukazuje zobrazenie panela deja v programe Windows 
Movie Maker: 

Zobrazenie 

panela deja 

Časová os  

Časová os poskytuje oveľa podrobnejšie zobrazenie projektu filmu a 
umožňuje vykonávať jemnejšie úpravy. Pomocou časovej osi je možné 
orezávať videoklipy, upravovať dĺžku trvania prechodov medzi klipmi alebo 
zobrazovať zvukovú stopu. Časovú os môžete použiť na prehodnotenie 
alebo úpravu časovania klipov v projekte. Tlačidlá časovej osi sa používajú 
na zapnutie zobrazenia panela deja, približovanie alebo vzďaľovanie 
detailov projektu, nahovorenie komentára na časovú os alebo na úpravu 
úrovne hlasitosti zvuku. Nasledujúci obrázok ukazuje zobrazenie časovej osi 
v programe Windows Movie Maker: 

Zobrazenie 

časovej osi 
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Monitor s ukážkou umožňuje zobraziť jednotlivé klipy alebo celý projekt. 
Pomocou monitora s ukážkou môžete zobraziť projekt ešte pred jeho 
publikovaním vo formáte filmu. Tlačidlá pod monitorom s ukážkou môžete 
použiť na prehrávanie alebo pozastavenie klipu alebo na presun dopredu alebo 
dozadu, snímku po snímke. Tlačidlo Rozdeliť umožňuje rozdeliť klip na dve 
časti presne v mieste zobrazenom na monitore s ukážkou. 

Monitor s ukážkou môžete zväčšiť alebo zmenšiť, ak v ponuke Zobraziť ukážete 
na položku Veľkosť monitora s ukážkou a vyberiete požadovanú veľkosť. 
Veľkosť okna môžete upraviť aj ťahaním jeho okrajov. 

 

Práca s klipmi v programe Windows Movie Maker 

/Orezanie, preskupenie a kopírovanie importovaných zvukových a 
obrazových klipov / 

Pomocou programu Windows Movie Maker môžete upravovať klipy 
viacerými spôsobmi. Nasledujúci zoznam obsahuje rôzne typy úprav: 

Rozdeľovanie a skombinovanie. Rozdelením zvukového klipu alebo 
videoklipu sa klip rozdelí na dva klipy. Obidva klipy je možné ešte postupne 
deliť na ďalšie menšie klipy. Určené klipy je možné kombinovať do väčších 
klipov. 

Orezanie videoklipu. Časť klipu zvuku alebo videoklipu je možné skryť alebo 
vystrihnúť tak, že divák túto časť neuvidí ani nebude počuť. Ak napríklad 
videoklip začína niekoľkosekundovou čiernou úvodnou scénou, môžete 
začiatok videa orezať a táto úvodná snímka nebude v publikovanom filme 
zobrazená.  

Vytváranie klipov. Z jedného väčšieho videoklipu môžete vytvoriť viacero 
menších klipov, s ktorými sa v rámci vášho projektu jednoduchšie 
manipuluje. Program Windows Movie Maker vytvára klipy rôznymi spôsobmi 
v závislosti od zdroja klipu. 

Rozdeľovanie a kombinovanie klipov 

Ak importujete videosúbor, ktorý už bol rozdelený do menších klipov 
zobrazených v programe Fotogaléria, videoklipy sa zobrazia aj v programe 
Windows Movie Maker. Na zjednodušenie práce s klipmi ich môžete rozdeliť 
do menších videoklipov alebo zvukových klipov aj ručne. Ak chcete 
napríklad vložiť do videoklipu prechod videa, môžete videoklip rozdeliť v 
bode vkladania prechodu a potom pridať požadovaný prechod. 

Môžete ale naopak pracovať so súborom rozdeleným do menších klipov, 
ktoré sa chystáte kombinovať. Kombinovať sa však dajú iba súvisiace klipy. 
Súvisiace klipy sú také, v ktorých počiatočný čas druhého klipu nasleduje 
hneď za koncovým časom prvého klipu. Ak pracujete napríklad s 
videosúborom alebo zvukovým súborom, ktorý bol pri importovaní do 
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programu Windows Movie Maker rozdelený do klipov a klipy majú názov Klip 
1, Klip 2 a Klip 3 (v uvedenom poradí), môžete spojiť Klip 1 a Klip 2 alebo 
Klip 2 a Klip 3. Nemôžete však spojiť Klip 1 a Klip 3, pretože spolu navzájom 
nesúvisia.  

Súvisiace videoklipy je možné spájať na paneli deja alebo časovej osi alebo 
na table Obsah ešte pred pridaním klipu alebo klipov na panel deja alebo 
časovú os. 

 Rozdelenie klipu 

 Na table Obsah alebo na paneli deja alebo časovej osi kliknite na 
videoklip alebo zvukový klip, ktorý chcete rozdeliť. 

 V monitore s ukážkou kliknite na príkaz Prehrať.  

 Keď klip dosiahne bod, v ktorom ho chcete rozdeliť, kliknite na príkaz 
Pozastaviť. 

 Na vyhľadanie bodu, v ktorom budete klip deliť, použite ovládacie 
prvky prehrávania v monitore s ukážkou. 

 V monitore s ukážkou kliknite na tlačidlo Rozdeliť. 

Tip 

 Správny bod na rozdelenie klipu dosiahnete presunutím indikátora 
prehrávania na paneli vyhľadávania. Kombinovanie klipov 

 Podržte stlačený kláves CTRL a na table Obsah, na paneli deja alebo 
na časovej osi kliknite na súvisiace klipy, ktoré chcete skombinovať. 

 V ponuke Klip kliknite na položku Skombinovať. 

 Pre nový klip sa použije názov a vlastnosti prvého klipu v skupine, 
pričom sa podľa potreby upraví čas. 

Orezanie (skrytie) časti videoklipu 

Pri orezávaní klipu stanovte nový počiatočný a koncový bod orezania. 
Počiatočný bod orezania určuje začiatok prehrávania klipu a koncový bod 
orezania určuje zastavenie prehrávania klipu v projekte alebo hotovom filme. 
Pri orezávaní klipu nebude časť klipu reálne odstránená zo zdrojového 
súboru, len sa nebude v projekte alebo publikovanom filme zobrazovať.  

Vytváranie klipov 

Z jedného väčšieho videoklipu môžete vytvoriť viacero menších klipov 

 Na table Obsah vyberte videoklip, z ktorého chcete vytvoriť klipy. 

 V ponuke Nástroje kliknite na položku Vytvoriť klipy. 

Poznámka: Klipy môžu byť automaticky vytvorené pre súbory Windows 
Media Video (WMV) a Audio-Video Interleaved (AVI), ktoré používajú 
digitálny kodek. Pri ostatných video formátoch nebude možné vytvoriť klipy 
pomocou automatického vytvárania klipov, pretože videosúbor sa v 
programe Windows Movie Maker zobrazí ako jeden veľký videoklip. Pri 
takýchto veľkých videoklipoch rozdeľte veľký videoklip ručne na menšie klipy 
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  Pridanie prechodov a efektov do obrázkov a videa v programe 
Windows Movie Maker  

Prechody 

Prechod určuje spôsob prehrávania z jedného videoklipu alebo obrázka na 
ďalší. Prechod môžete pridať na paneli deja alebo časovú os medzi dva 
obrázky, videoklipy alebo titulky v akejkoľvek kombinácii. Trvanie 
prehrávania prechodu môžete predĺžiť až na dĺžku trvania kratšieho z dvoch 
susediacich klipov. Pridané prechody môžu obsahovať napríklad postupné 
zobrazenie z čiernej obrazovky, presun klipu cez obrazovku alebo jeho 
rozsypanie tak, by sa odkryl nasledujúci klip. 

Všetky pridané prechody sa zobrazujú na Stope prechodu na časovej osi. 
Ak chcete túto stopu vidieť, je potrebné rozbaliť Obrazovú stopu. Dĺžka 
prechodu je určená veľkosťou prekrývania dvoch klipov. 

 Pridanie prechodu 

 Na paneli deja alebo na časovej osi vyberte druhý z dvoch 
videoklipov, titulkov alebo obrázkov, medzi ktoré chcete pridať 
prechod. 

 V ponuke Nástroje kliknite na položku Prechody. 

 Na table Obsah kliknite na prechod, ktorý chcete pridať. Ak chcete 
zobraziť účinok prechodu, v monitore ukážkou kliknite na tlačidlo 
Prehrať. 

 V ponuke Klip kliknite na položku Pridať na časovú os alebo Pridať na 
panel deja. 

Poznámky 

 Prechod môžete pridať aj jeho presunutím na časovú os a vsunutím 
medzi dva klipy na obrazovej stope. Alebo v zobrazení panela deja 
môžete prechod presunúť na pole prechodu medzi dvomi videoklipmi 
alebo obrázkami. 

 Ak ste inovovali počítač zo systému Windows XP  na systém 
Windows Vista, žiadne pridané prechody alebo efekty, ktoré ste pred 
tým prevzali alebo nainštalovali, nebudú v aktuálnej verzii programu 
Windows Movie Maker dostupné. Zmena dĺžky trvania prechodu 

 V stope prechodu na časovej osi myšou presuňte začiatok prechodu 
smerom k začiatku alebo koncu časovej osi v závislosti od toho, či 
chcete prechod skrátiť alebo predĺžiť. 

 Na paneli deja kliknite na pole prechodu obsahujúce prechod, ktorý 
chcete odstrániť. 

 Na časovej osi kliknite na Stope prechodu na prechod, ktorý chcete 
odstrániť. 

 V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Odstrániť. 
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Efekty 

Efekty umožňujú pridávať do filmu špeciálne efekty. Ak chcete napríklad 
upraviť importované video tak, aby vyzeralo ako klasický starý film. Môžete 
pridať jeden z efektov starého filmu do videoklipu, obrázka alebo titulku, 
vďaka ktorému bude klip vyzerať ako starý film. 

 Pridávanie efektov 

 Na paneli deja alebo na časovej osi vyberte videoklip, obrázok alebo 
titulok, ku ktorému chcete efekt pridať. 

 V ponuke Nástroje kliknite na položku Efekty. 

 Na table obsahu kliknite na efekt, ktorý chcete pridať. Ak chcete 
zobraziť ukážku výsledného efektu, kliknite na tlačidlo Prehrať. 

 V ponuke Klip kliknite na položku Pridať na časovú os alebo Pridať na 
panel deja. 

Tipy 

Ak pridáte viac video efektov, poradie, v akom sa budú zobrazovať, môžete 
zmeniť pomocou tlačidiel Posunúť nahor alebo Posunúť nadol. 

Efekt môžete odstrániť aj tak, že na paneli deja vyberiete pole efektu s 
požadovaným efektom a stlačíte kláves DELETE. 

1.5 Pridanie titulkov a autorských titulkov do projektu 
 
S programom Windows Movie Maker môžete do svojho filmu pridávať titulky, 

svoje meno, dátum, autorské titulky alebo iný text. Môžete napríklad pridať 

úvodný text popisujúci osobu alebo dej, ktorý sa vo filme objaví. 

Textové titulky môžete pridávať na rôzne miesta filmu: na začiatok alebo na 

koniec, pred klip alebo zaň, prípadne môžete využiť možnosť prekrývania klipu. 

Titulky sa zobrazujú určitý stanovený čas, buď samostatne alebo počas deja 

prekrývajú obraz. Potom sa titulky prestanú zobrazovať a videoklip alebo 

obrázok pokračuje. 
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Úvodný titulok na časovej osi 

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt, v ktorom text titulku počas prehrávania 

videoklipu prekrýva videoklip: 

 

 

Prekrývajúci titulok na časovej osi 

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt obsahujúci autorské titulky, ktoré sa 

zobrazia na konci projektu. 

Autorské titulky na časovej osi 

 Postup pridávania úvodných alebo autorských titulkov 

1. Ak viete, na ktorom mieste sa majú úvodné alebo autorské titulky vo 
filme zobraziť, kliknite na to miesto na paneli deja alebo časovej osi. 

 

2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Titulky a autori. 
 

3. Kliknite na prepojenie, ktoré korešponduje s miestom, v ktorom budú 
titulky alebo autorské titulky umiestnené.  

 

4. Do poľa Zadajte text názvu zadajte text, ktorý sa má zobrazovať ako 
úvodný alebo autorský titulok. 

 

5. Po vložení textu monitor zobrazí predvolenú animáciu a formát pre 
titulky, ktoré chcete pridať. 

 

6. Ak chcete zmeniť animáciu titulkov, kliknite na príkaz Zmeniť animáciu 
názvu a zo zoznamu vyberte animáciu titulkov. 

 

7. Ak chcete zmeniť písmo a farbu titulkov, kliknite na príkaz Zmeniť písmo 
a farbu textu a podľa potreby vyberte typ, farbu a veľkosť písma, 
formátovanie, farbu pozadia, priesvitnosť a umiestnenie titulkov. 
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. Úprava existujúceho titulku 

1. Na paneli deja alebo časovej osi kliknite na titulok, ktorý chcete upraviť. 
 

2. V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Upraviť názov. 
 

3. Urobte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo Pridať názov. 
 

 

Zmena dĺžky trvania titulku 

1. Ak chcete mať istotu, že ste zobrazení časovej osi, v ponuke Zobraziť 
kliknite na položku Časová os. 

 

2. Vyberte titulok, ktorého dĺžku trvania chcete zmeniť. 
 

3. Ak chcete dobu trvania titulku predĺžiť, potiahnite koncovú orezávaciu 
rukoväť smerom ku koncu časovej osi. 

 

4. Ak chcete dobu prehrávania skrátiť, potiahnite počiatočnú orezávaciu 
rukoväť smerom ku koncu časovej osi. 

 

 Odstránenie titulku 

1. Na paneli deja alebo časovej osi kliknite na titulok, ktorý chcete z filmu 
odstrániť. 

 

2. V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Odstrániť. 
 

 

Úloha 

S využitím niektorého z nástrojov na editáciu video súborov, upravte video 
záznam zodpovedajúci vášmu pôvodnému zámeru. Použite iba vydarené časti 
záberov, odstráňte nežiaduce zvuky, aplikujte prechody medzi jednotlivými 
rozhovormi, v úvode a závere použite titulky. 

 

  

 

 

. 
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2.3 Základné funkcie programu Virtual Dub 

 
  VirtualDub je nástroj na spracovávanie videa pre Windows. Program je 

freeware a môže sa voľne šíriť. Program je všestranne použiteľný ako napríklad 

Adobe Premiere, ale je jednoduchší pre rýchle lineárne operácie. Obsahuje tzv. 

várku pre spracovanie viacerých veľkých súborov a môže byt asociovaný s 

externými filtrami. VirtualDub je nástroj hlavne na spracovanie AVI súborov, ale 

samozrejme umožňuje načítať MPEG-1 súbory a BMP obrázky.    

 VirtualDub je video zachytávacia/spracovávacia utilita pre 32-bitovú 
Windows platformu (95/98/ME/NT4/2000/XP), licencovaná pod GNU 
licenciou.  

 Je určený hlavne pre lineárnu editáciu videa a audia.  
 Umožňuje dávkové spracovanie veľkého množstva súborov a môže byť 

rozšírený externými pluginami.  
 Spracováva AVI a MPEG-1 súbory (VirtualDubMod vie pracovať aj s 

MPEG-2 súbormi a má aj širšie možnosti). Výstup umožňuje iba do AVI 
formátu.  

Ovládacie tlačidlá 

 Stop – zastaví prehrávanie  
 Prehraj vstup – prehrá vstupný súbor (originál)  
 Prehraj výstup – prehrá výstupný súbor (s použitými filtrami, ak sú)  
 Skoč na začiatok  
 Jeden frame späť  
 Jeden frame dopredu  
 Skoč na koniec  
 Skoč na predchádzajúci / ďalší kľúčový frame  
 Skoč na predchádzajúcu / ďalšiu zmenu scény  
 Označ ako začiatok / koniec úseku  
 Aktuálny frame, pozicia a typ framu  

 

 

 

Informácie o súbore 

Vypíše nám základné informácie o súbore, ako napr. rozlíšenie, počet framov, 

audio a video kodek, audio a video bitrate.  

 

 

 

 

Vystrihnutie úseku/ov zo súboru 
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 Tlačidlami   označíme začiatok a koniec úseku, ktorý chceme       
odstrániť.  

  Po označení úseku stlačíme kláves <Delete>.  

  Tento postup môžeme opakovať aj viackrát.  

  Ak to chceme uložiť s použitím pôvodných kodekov tak musíme najprv 
nastaviť video aj audio ako Direct Stream Copy, stlačíme kláves <F7> a 
uložíme to do nového súboru. Pri použití iných kodekov vyberieme režim 
Full Processing Mode a vyberieme si kodek podľa potreby.  

 Strihať môžeme iba v tzv. kľúčových framoch. Spoznáme ich takto:  

Posuntie audia 

Z menu Audio vyberieme položku 

Interleaving alebo stlačíme <Ctrl>+<I>  

Do kolónky Delay audio track by vložíme 

požadované posunutie v milisekundách 

takto:  

•  ak ide zvuk skôr ako obraz, 
vložíme kladnú hodnotu  

•  ak ide ide zvuk neskôr ako obraz, 
vložíme zápornú hodnotu  

Nakoniec všetko uložíme cez <F7 

Zmena video / audio kodeku 

Oba postupy sú podobné, tak ukážeme iba 

zmenu video kodeku.  

•  Po otvorení filmu vojdeme v menu do 
Video a nastavíme režim na Full 
Processing Mode  

•  Vojdeme opäť do menu Video a 
zvolíme Compression alebo Ctrl+P  

•  Z ponuky si vyberieme požadovaný 
kodek a po stlačení tlačidla Configure 
nastavíme jeho parametre  

•  Nakoniec to už len uložíme  
Spájanie súborov 

• Otvoríme prvý súbor  
• Pôjdeme opäť do menu File, 

zvolíme položku Append AVI 
Segment a vyberieme si ďalší 
súbor. Toto sa dá zopakovať aj 
viackrát  

•  Nastavíme si kodeky (ak treba) 
a dáme to uložiť  

 

Vkladané súbory musia mať rovnaký framerate, rozlíšenie a kódovanie 

18 



Projekt Implementácia školského vzdelávacieho programu s názvom        
"Po chodníčkoch našich predkov "   do vyučovania na základnej škole                                                                                                                   

Zmena rozlíšenia 

Tento postup použijeme vtedy, 

keď potrebujeme z nejakého 

dôvodu zmeniť veľkosť videa  

•  Otvoríme požadovaný súbor  
•  V menu Video vyberieme 

Filters alebo stlačíme 
<Ctrl>+<F>  

Stlačíme tlačidlo Add…  

•  Zo zoznamu vyberieme filter s 
názvom Resize a dáme OK 

 

• Nastavíme nové rozmery videa 
a potvrdíme to cez OK.  

 

 

 

 

 

• Ak chceme, tak tlačidlom Show preview si môžme zobraziť náhľad ako 
bude vyzerať konečné video  

•  Teraz vojdeme do nastavení kompresie a zvolíme si kodek, ktorým 
chceme kódovať výsledné video. Zároveň nastavíme aj jeho parametre a 
uložíme  

Nahradenie zvukovej stopy inou zvukovou stopou 

• Otvoríme si súbor v ktorom chceme nahradiť 
zvukovú stopu  

•  V menu Video prepneme na režim           
Direct Stream Copy  

•  Vojdeme do menu Audio, zvolíme možnosť 

WAV Audio… a vyberieme požadovaný súbor  

•  Znova vojdeme do menu Audio a zmeníme 
režim na Full Processing Mode  

• Do tretice vojdeme do menu Audio a 
vyberieme možnosť Compression. Z ponuky si vyberieme vhodný audio 
kodek, vyberieme bitrate a dáme OK  a uložíme. 
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2.4 Základné informácie o  programe Pinnacle Studio,            

Adobe Premiere 

Pinnacle Studio  

Výkonný nástroj pre poloprofesionálnu prácu s videom a zvukom. Digitalizácia 

videa a zvuku, výkonná editácia a spracovanie pomocou počítača. Pinnacle 

Studio prináša užívateľovi kompletnú sadu automatických či užívateľský 

nastaviteľných nástrojov v jednoduchom príjemnom užívateľskom prostredí. 

Nová verzia programu prináša lepší výkon a rýchlejší export videa. Užívateľské 

prostredie lepšie využíva rozlíšenie vášho monitora, včítané formátu 16:9, 

funkcia Web Publishing Vám pre zmenu umožní jednoducho nahrať svoje diela 

na internet. Plne kompatibilný s Windows Vista. Podpora formátov DV, HDV, 

AVI, MPEG-1, MPEG-2*, DivX*, MPEG-4*, 3GP (MPEG-4)*, WMV, DVD*, 

WAV, Mp3, BMP, JPG, PCT, TGA, TIF, WMF, Video CD (VCD), Super Video 

CD (SVCD), Dolby Digital 2* a Dolby Digital 5.1**...  

Adobe Premiere 

Jeden z najznámejších programov pre profesionálne nelineárne spracovanie a 

strih videa a zvuku. Adobe Premiere má zvýšený výkon a nové profesionálne 

nástroje, medzi ktoré patrí prepracovaná korekcia farieb, výkonné ovládanie 

zvuku a viacnásobné vnorené časové osi.    Adobe Premiere, optimalizovaný 

pre viac procesorov a hyper-threading, využíva výkon najnovšej generácie 

systémov pre uskutočňovanie strihu videa bez nutnosti off-line renderovania. 

Program umožňuje natiahnuť video z ľubovoľného kamkordéra a videa 

formátu DV, DVCAM, HDV, analóg... Adobe Premiere Pro predstavuje reltime 

nástroj pre prácu s videom a zvukom. Umožňuje precíznu kontrolu spracovania 

klipov, rozšírené korekcie, surround spracovanie, flexibilný import a export 

rôznych grafických a video formátov. Samozrejmosťou je množstvo špeciálnych 

efektov a výkonný titulkovač. Adobe Premiere Pro umožní profesionálom menej 

renderovať a viac strihať. Užívatelia si 

môžu prispôsobiť klávesové skratky a usporiadanie pracovnej plochy. 

Profesionálne funkcie, ako sú trojbodové korekcie farieb, spracovanie videa 

YUV, mixážny pult pre audio, s možnosťou miešania 5.1 surround zvuku a 

export AC3. Adobe Premiere integruje rozsiahlu podporu hardvéru a 

nezávislosť od rozlíšenia a podporuje záznam s vysokým rozlíšením a 

štandardným rozlíšením.. 
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3.kapitola Úlohy a námety na spracovanie  videa /filmu 

 

3.1 Export  filmu /videa/ do rôznych formátov 

 Formáty súborov filmu /videa/ : film môžete publikovať vo formáte súboru AVI (Audio-

Video Interleaved) alebo vo formáte súboru WVM (Windows Media Video). Môžeme tiež 

vybrať rôzne nastavenia pre každý typ súboru v závislosti od toho, aký formát plánujete na 

sledovanie filmu použiť. Kvalita každého nastavenia všeobecne spadá do 

niektorej z troch kategórií: vysoká, dobrá a stredná kvalita:  

a/ Typ súboru DV-AVI (NTSC) Rozlíšenie 720 x 480 

 Bitová rýchlosť 25 Mb/s Odporúčané použitie: Toto nastavenie poskytuje vo väčšine 

prípadov najvyššiu výstupnú kvalitu. Toto nastavenie použite, ak chcete prehrávať svoj film v 

aplikácii, ktorá nepodporuje súbory Windows Media Video (WMV). Keďže ide o vysokú kvalitu, 

súbory uložené s použitím tohto nastavenia sú väčšie ako súbory uložené s inými nastaveniami. 

 b/ Prenosné zariadenie Windows Media  Rozlíšenie 640 x 480  

Bitová rýchlosť 1 Mb/s Odporúčané použitie: Ak plánujeme prehrávať svoje filmy v prenosnom 

zariadení s použitím prehrávača Windows Media Player, vyberieme toto nastavenie. Program 

Windows Media Player automaticky skonvertuje film do formátu, ktorý bude možné prehrať 

na prenosnom mediálnom zariadení 

c/ Kvalita disku DVD Windows Media  Rozlíšenie 640 x 480 

Bitová rýchlosť 3 Mb/s Odporúčané použitie: Toto nastavenie vytvára filmy dobrej kvality v 

štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie môžete vybrať v prípade, ak pôvodný obsah pochádza 

z digitálnej videokamery a chcete, aby uložený súbor nebol veľký. 

d/ Kvalita disku DVD Windows Media (širokouhlé) Rozlíšenie 720 x 480 

Bitová rýchlosť 3 Mb/s Odporúčané použitie: Toto nastavenie vytvára širokouhlé (16:9) filmy 

dobrej kvality v štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie vyberte vtedy, ak zdrojový obsah 

pochádza z digitálnej videokamery a chcete, aby veľkosť súboru s filmom nebola veľká 

e/ Windows Media HD 720p Rozlíšenie1 280 x 720 

Bitová rýchlosť  5,9 Mb/s       Odporúčané použitie: Pre filmy vysokej kvality s vysokým 

rozlíšením (HD) vo formáte Windows Media Video 9 (WMV9), ktoré je možné prehrávať na 

počítačoch alebo prehrávačoch diskov DVD podporujúcich formát WMV HD. Toto nastavenie 

filmu je dostupné iba v OS VISTA  

Sú aj ďalšie nastavenia Windows Media HD pre Xbox 360, Windows Media  

HD 1080, Formát Windows Media pre nízku šírku pásma, ... 
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Stručný popis jednotlivých nastavení je uvedený v nasledovnom 

zozname: 

• Typ súboru. Toto je typ videosúboru, ktorý sa bude publikovať. Možné typy 

súborov zahŕňajú súbory Windows Media Video (WMV) alebo Audio-Video 

Interleaved (AVI). 

• Bitová rýchlosť. Bitová rýchlosť je celková bitová rýchlosť publikovaného 

videosúboru. Vyššia bitová rýchlosť zvyčajne zabezpečuje vyššiu kvalitu 

videa a plynulý pohyb obrazu. S vyššou bitovou rýchlosťou sa však zvyšuje 

aj veľkosť videosúboru. 

V niektorých nastaveniach filmu môže byť hodnotou bitovej rýchlosti premenlivá 

rýchlosť. Ak je to tak, bitová rýchlosť publikovaného súboru s filmom sa mení 

automaticky podľa pohybu vo videu. Scény vo filme s množstvom pohybu budú 

mať napríklad vyššiu bitovú rýchlosť ako scény vo filme, ktorý neobsahuje toľko 

scén plných pohybu. Výber nastavenia filmu s premenlivou bitovou rýchlosťou 

môže byť užitočný, pretože výsledkom je zvyčajne menší súbor v porovnaní s 

podobným nastavením filmu s konštantnou bitovou rýchlosťou (s číslom, ktoré 

predstavuje hodnotu bitovej rýchlosti) a výsledná kvalita videosúboru bude stále 

vysoká.  

• Veľkosť zobrazenia. Toto nastavenie určuje veľkosť zobrazenia obrazu (v 

pixeloch) vo filme. Prvé číslo je šírka videa, zatiaľ čo druhé číslo je jeho výška. 

Video s veľkosťou napríklad 720 x 480 má šírku 720 pixelov a výšku 480 

pixelov. 

• Pomer strán. Pomer strán je pomer šírky obrazu k jeho výške. Používajú sa 

dva pomery strán - pomer strán 4:3, ktorý sa často označuje ako štandardný, a 

pomer strán 16:9, ktorý sa často označuje ako širokouhlý. Pri výbere nastavenia 

filmu vyberte na publikovanie filmu pomer strán, ktorý sa bude zhodovať s 

pomerom strán monitora počítača alebo televízora, na ktorom budete film 

sledovať. 

• Snímky za sekundu. Toto nastavenie predstavuje počet snímok za sekundu, 

ktoré sa zobrazia v publikovanom súbore s filmom. Vyšší počet snímok za 

sekundu vo filme zvyčajne zabezpečuje plynulejší pohyb objektov alebo osôb. 

 

• Videorežim. Program Windows Movie Maker dokáže vytvárať obsah s vysokým 

rozlíšením v dvoch videorežimoch, ak je spustený v systéme Windows Vista 

Home Premium alebo v systéme Windows Vista Ultimate: 720p a 1080p. Číslo 

predstavuje počet riadkov zvislého rozlíšenia a písmeno p znamená 

progresívny (alebo neprekladaný) režim. Väčšina plazmových televízorov a 

televízorov LCD používa režimy 720p alebo 1080p.    
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3.2 Príprava a výroba  CD a DVD nosičov 

Publikovanie filmu v programe Windows Movie Maker 

Po skončení práce na projekte môžete projekt publikovať ako film. Film môžete 

uložiť ako súbor typu Windows Media s príponou .wmv alebo Audio-Video 

Interleaved (AVI) s príponou .avi. Pri publikovaní filmu v programe Windows 

Movie Maker môžete tento film zdieľať s inými osobami rôznymi spôsobmi — 

prostredníctvom svojho počítača, na zapisovateľnom disku CD, na 

zapisovateľnom disku DVD, ako prílohu v e‑mailovej správe alebo na 

videopáske v digitálnej videokamere. 

Publikovanie filmu v počítači 

1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film. 
 

2. Kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 

3. Do poľa Názov súboru zadajte názov filmu. 
 

4. V poli Publikovať do vyberte miesto, na ktoré chcete publikovaný film 
uložiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej. 

 

5. Vyberte nastavenia, ktoré chcete na publikovanie filmu použiť, a kliknite 
na príkaz Publikovať. 

 

6. Ak chcete po publikovaní film prehrať, začiarknite políčko Prehrať film po 
kliknutí na tlačidlo Dokončiť. 

 

7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. 
 

 

 Publikovanie a napálenie filmu na disk DVD 

Ak chcete publikovať a napáliť film na disk DVD, musíte použiť aplikáciu Windows DVD 

Maker, ktorá je súčasťou systému Windows Vista Ultimate alebo Windows Vista Home 

Premium. Budete potrebovať aj napaľovačku diskov DVD. 

1. Do napaľovačky diskov DVD vložte čistý zapisovateľný alebo prepisovateľný 
disk DVD. 

 

2. Otvorte projekt v programe Windows Movie Maker. 
 

3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.  
 

4. Kliknite na položku Disk DVD a potom na tlačidlo Ďalej. Otvorí sa aplikácia 
Windows DVD Maker. 
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5. Pomocou aplikácie Windows DVD Maker dokončite vytváranie disku DVD. 
 

 Publikovanie a napálenie filmu na zapisovateľný disk CD 

1. Do napaľovačky diskov CD vložte čistý Zapisovateľný alebo prepisovateľný disk 
CD. 

 

2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.  
 

3. Kliknite na položku Zapisovateľný disk CD a kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 

4. Do poľa Názov súboru zadajte názov filmu. 
 

5. Do poľa Názov disku CD zadajte názov disku CD a kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 

6. Vyberte nastavenia, ktoré chcete na publikovanie filmu použiť, a kliknite na 
príkaz Publikovať. 

 

7. Ak chcete publikovať alebo napaľovať film na ďalší Zapisovateľný disk CD, 
začiarknite políčko Publikovať tento film na iný Zapisovateľný disk CD a kliknite 
na tlačidlo Ďalej. Zapisovateľný disk CD nahraďte iným diskom a zopakujte 
kroky 4 až 6.  

 

Odoslanie filmu v prílohe emailovej správy 

1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.  
 

2. Kliknite na položku Email a kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 

3. Po dokončení publikovania filmu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: 
 

4. Ak chcete film pre odoslaním prehrať pomocou predvoleného prehrávača, 
kliknite na príkaz Prehrať film. 

 

5. Ak chcete okrem odoslania filmu v prílohe emailovej správy uložiť lokálnu kópiu 
filmu aj v počítači, kliknite na príkaz Uložiť kópiu filmu v počítači. Do poľa Názov 
súboru zadajte názov videosúboru a kliknite na tlačidlo Uložiť. 

 

6. Ak chcete priložiť film do emailovej správy, kliknite na príkaz Priložiť film. 
 

7. V predvolenom emailovom programe zadajte emailovú adresu osoby, ktorej 
chcete film poslať, pridajte doplňujúci text správy a správu odošlite.  

 

Nahratie filmu na videopásku v digitálnej videokamere 

1. Zapnite digitálnu videokameru a skontrolujte, či je zapnutý režim prehrávania 
(na kamere obvykle označený ako VCR).  

 

2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film. 
 

3. Kliknite na možnosť Digitálna videokamera a potom na tlačidlo Ďalej. 
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4. Ak program Windows Movie Maker rozpoznal viac zapnutých digitálnych video 
zariadení, na stránke Vyberte digitálnu videokameru označte digitálne video 
zariadenie s videopáskou, na ktorú môžete nahrať film, a potom kliknite na 
tlačidlo Ďalej. 

 

5. Keď sa zobrazí stránka Pretočte pásku, presuňte pásku späť alebo rýchlo 
dopredu pomocou ovládacích prvkov na kamere až na bod, od ktorého budete 
nahrávať film, a kliknite na tlačidlo Ďalej. 

 

6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.  

Možnosti archivácie dát 

Neustále narastajúci objem informácii nás privádza k potrebe zlepšovať 
technické možnosti archivácie dát. Medzi základné požiadavky na archiváciu 
patria: 

• kapacita média, 

• spoľahlivosť média, 

• rýchlosť zápisu a čítania, 

• prenosnosť a kompatibilita, 

• cena v prepočte na 1 MB uložených dát. 
Veľkú popularitu si získali cédečká - CD (compact disk), ktoré aj keď boli 
prvotne vyvinuté pre záznam hudby, dnes majú široké využitie práve pri 
uchovávaní počítačových dát. 

 

Rozpoznávame niekoľko formátov CD: 

• audio CD (slúži na ukladanie hudobných súborov, spravidla uložíme na 
jedno CD 74 minút hudby), 

• dátové CD (slúži na ukladanie počítačových súborov, maximálna 
kapacita sa pohybuje od 650 MB do 700 MB), 

• foto CD (využíva sa na uloženie fotografií), 

• video CD (ukladáme naň video s rozlíšením 352 x 288 bodov), 

• super video CD (slúži na uloženie video súborov s rozlíšením 480 x 576 

bodov). 
Na nosiče s označením CD-R je možný jednorazový zápis, pričom pri 
nenaplnení celkovej kapacity disku máme možnosť údaje dodatočne doplniť. 
Na CD nosiče, ktoré sú označené ako CD-RW, je možné zápis mnohonásobne 
opakovať. 

Vzhľadom na nízke rozmery, dostatočnú kapacitu, USB kompatibilitu sa veľkej 
obľube tešia flash disky (USB pamäťové kľúče). Pripájame ich k počítaču cez 
USB rozhranie a využívame ich ako vymeniteľné záznamové médium. 
Súčasťou digitálnych fotoaparátov, záznamníkov, videokamier a ďalších digi-
tálnych zariadení sú pamäťové karty rôznych kapacít a typov. Komunikáciu s 
počítačom realizujeme prostredníctvom prepojenia digitálneho zariadenia a 
počítača, prípadne ich vložením do čítačiek pamäťových kariet. 

Narastajúce požiadavky na množstvo uložených dát (začiatok bol vo filmovom 
priemysle) priniesli nástup technológie DVD (digital versatile disk). Podobne 
ako pri CD sa dnes táto technológia široko uplatňuje aj pri archivácii 
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počítačových dát. Vzhľadom na druh média (od jednovrstvových 
jednostranných po dvojvrstvové, obojstranné), je kapacita DVD v rozmedzí 4,7 
GB až 17 GB. Niektoré spoločnosti pracujú na vývoji novších technológií 
umožňujúcich umiestniť na optický disk dáta veľkosti 1 TB, napr. konzorcium 
HVD (Holographic Versatile Disc). 

Úlohy 

 Pripojte k počítaču digitálny fotoaparát. Zistite kapacitu jeho pamäťovej 
karty a skúste na ňu uložiť textové dokumenty a súbory tabuľkových 
kalkulátorov. 

 Pripojte k počítaču pamäťový kľúč. Zistite veľkosť využiteľného miesta 
na prenosnom zariadení, vytvorte štruktúru priečinkov a uložte vybrané 
dokumenty na kľúč. 

 Vložte audio CD do CD-ROM mechaniky. Prezrite jeho obsah. Prehrajte 
vybranú hudobnú skladbu. Pokúste sa preniesť jednu skladbu na pevný 
disk počítača a prehrať ju. Nezabúdajte pritom na dodržiavanie 
autorských práv. 

 

Základy napaľovania CD 

V súčasnosti je na trhu mnoho produktov obsluhujúcich napaľovačky CD. Líšia 
sa svojimi možnosťami a komfortom používateľského rozhrania. K základným 
možnostiam pri napaľovaní CD patria: 

• vytvorenie kópie CD alebo obrazu CD na disku, 

• voľba formátu zápisu CD (audio CD, dáta CD, video CD, CD mix, extra 
CD), 

• nastavenie počtu vytváraných kópií, rýchlosti napaľovania, 
• získanie informácií o médiu, vyčistenie média (len pri CD-RW), 

• vyhľadávanie na disku, 

• zobrazenie údajov pripravených na napaľovanie, 

• informácia o stave a ukončení napaľovania. 
Napaľovací softvér má proces napaľovania prehľadne usporiadaný v 
jednotlivých krokoch. Používateľ by mal tieto činnosti postupne realizovať a v 
prípade nesprávneho úkonu, činnosť zopakovať. 

 

Pri napaľovaní CD postupujeme spravidla takto: 

• potvrdíme voľbu formátu zápisu (napr. Dáta CD), 

• vyhľadáme na disku počítača adresár pripravený na napaľovanie, označíme 
ho a pridáme do okna cieľového disku, 

• potvrdíme voľbu napáliť CD, 

• vložíme médium CD-R, alebo CD-RW do mechaniky, 

• nastavíme počet kópií, rýchlosť napaľovania, uzavretie CD, 

• potvrdíme ukončenie napaľovania a vyberieme napálené CD z mechaniky. 
Mnohé parametre má softvér optimálne prednastavené a upozorní nás len v 
prípade, ak chceme realizovať menej vhodné nastavenie. 
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Zásady archivácie dát 

Na spoľahlivú, prehľadnú, rýchlo dostupnú archiváciu dát je 

vhodné dodržiavať niekoľko základných zásad: 

• vytvárajme účelne pomenovanú, prehľadnú a logicky usporiadanú štruktúru 
priečinkov, 

• názvy súborov vytvárajme v závislosti od obsahu a úrovne verzie, 

• priebežne defragmentujme pamäťový disk, 

• vytvárajme priebežné záložné kópie dôležitých súborov na inej časti disku 
alebo na inom médiu, 

• odstraňujme nepotrebné súbory, 

• archívnym médiám venujme zvýšenú pozornosť, 

• dodržiavame autorský zákon a ochranu osobného vlastníctva. 
 

Úlohy 

Spustite na počítači nainštalovaný softvér na napaľovanie CD a oboznámte sa s 
jeho základnou ponukou a základnými prvkami pri napaľovaní. Prediskutujte so 
spolužiakmi, ktoré z uvedených ponúk budete najčastejšie používať. 

S použitím niektorého z napaľovacích softvérových produktov uložte prečinok 
archiv_priezvisko na dátové CD. Skontrolujte funkčnosť vytvoreného disku a 
prístupnosť napálených dát. 

Aj vás už určite zaujalo niektoré z nádherných multimediálnych CD, 
na ktorom ste mali možnosť prostredníctvom interaktívneho rozhrania 
využívať obrovské množstvo informácii. Príprave profesionálnych CD 
sa venujú celé tímy skúsených programátorov, autorov textov, 
grafikov a pedagógov. Existujú však viac zaujímavé softvérové 
produkty, ktoré umožňujú vytvárať vlastné multimediálne CD na 
školskom či domácom počítači. 

Postup pri tvorbe multimediálneho CD 

Premyslite si návrh projektu, ktorý spracujete ako multimediálne CD. Stanovte 
si názov, cieľ a vymedzte obsah prezentovaných informácií. Ujasnite si rozsah 
použitých informačných zdrojov, obrázkov, animácií a video súborov. 

Úloha 

Zostavte v elektronickej podobe všetky podkladové materiály pre projekt 
multimediálneho CD na tému: Moja digitálna galéria. Súbory usporiadajte na 
disku počítača do prehľadnej štruktúry priečinkov (digitálne fotografie, zvuky, 
video, freeware, hry, podpora a pod.). 

Pri tvorbe multimediálneho CD vychádzame z návrhu jednotlivých obrazoviek 
obsahujúcich navigačné a ovládacie prvky, rôzne typy objektov (texty, obrázky, 
animácie, video súbory), hypertextové odkazy a pod. 
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3.3 Využitie multimédií vo vyučovaní 

Pre úspešný život mladých ľudí sú podľa ISTE (Medzinárodnej spoločnosti pre 
technológie vo vyučovaní) kľúčové nasledujúce kompetencie: 
Tvoriosť a zmysel pre inovácie 
Študenti by mali 

•  využívať svoje vedomosti na tvorbu nových myšlienok, výrobkov či 
procesov, 

•  tvoriť originálne diela pre seba vyjadrenie alebo prezentáciu skupiny, 
•  používať modely a simulácie na skúmanie komplexných problémov a 

otázok, 
•  vytvárať hypotézy a odhadovať trendy. 

Komunikácia a spolupráca 
Študenti by mali 

•  spolupracovať a komunikovať s rovesníkmi i odborníkmi, 
•  prezentovať informácie v rôznych formách a rôznemu publiku, 
• spolupracovať s členmi iných kultúr a rozvíjať medzi kultúrne 

porozumenie, 
• prispievať k tímovým projektom na tvorbu nových diel či riešenie 

problémov. 
Vedecké skúmanie a práca s informáciami 
Študenti by mali 

•  plánovať výskum, 
• hľadať, organizovať, hodnotiť, zbierať a eticky používať informácie z 

rôznych zdrojov a médií, 
•  hodnotiť a vyberať informácie a digitálne zdroje vzhľadom na ich 

primeranosť k danej úlohe, 
•  spracovávať údaje a vytvárať správy o výsledkoch svojich výskumov. 

Kritické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie sa 
Študenti by mali 

•  identifikovať problémy a otázky vyžadujúce hľadanie riešenia, 
•  plánovať a riadiť aktivity pre nájdenie riešenia či dokončenie úlohy, 
•  zbierať a analyzovať údaje potrebné na kvalifikované rozhodovanie sa, 
•  aplikovať rôznorodé postupy a pohľady na problém pri jeho riešení. 

Digitálne občianstvo a celoživotné vzdelávanie 
 
Študenti by mali 

•  využívať informácie a technológie bezpečným, legálnym a 
zodpovedným spôsobom a presadzovať ho i u iných,  

•  mať pozitívny postoj k technológiám podporujúcim spoluprácu, tvorbu a 
učenie sa, 

• preukázať osobnú zodpovednosť za svoje vlastné celoživotné 
vzdelávanie alebo digitálnu gramotnosť 

• Práca s  
Študenti by mali 

•  chápať a používať rôzne technológie, 
•  vyberať si vhodné aplikácie na efektívnu a produktívnu prácu, 
• riešiť technické problémy, 
•  aplikovať svoju znalosť technológií na požívanie technológií budúcnosti. 
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    K nadobudnutiu týchto kompetencií výraznou mierov prispieva využívanie 

multimédií a digitálnych technológií.  

Niektoré príklady využitia vo  vybraných predmetoch/sú prístupné na stránke 

www.infovek.sk  pre  odborných garantov a boli dodané na školy/: 

• Výučbový softvér a multimediálne CD pre vyučovanie predmetu: 
• Fyzika Zebra-fyzika, Supertutor Physics, Jak veci pracují, Encyklopédia 

vesmíru, Encyklopedia of Science, 
• Chémia Chemický lexikón, Voda, pôda, vzduch, Zebra-chémia I, II, 
• Matematika Mupad, Cabri geometria, Tabuľkové kalkulátory,  

CD-Matematika stredoškolská, 
 
• Biológia Motýle na CDROM, Človek pod drobnohledem, Anatomie – 

Lidské telo 2, Shering Tutor Whole Body Computed Tomography 
• Ekológia Encyklopédie přírody 2, Romp Lexikon Umwelt, The Animals, 

The World of Animals 

 
 

Okrem nich je veľa komerčných multimediálnych cd , DVD, výučbových portálov napríklad: 

www.oskole.sk , www.priklady.eu , www.zborovna.sk 

www.planetavedomostí.sk  , www.modernyucitel.net ... 

Využívať možno aj multimediálne CD,DVD a softvérové a hardvérové  vybavenie z projektov 

pre školy, Ďalšieho vzdelávanie učiteľov informatiky, Modernizácie vyučovacieho procesu, ... 
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    Použitá literatúra a informačné zdroje na www 

 

 

Mikuš Ľ.:           Efektívna tvorba CBT kurzov 

Šnajder Ľ. , Kíreš M. :Práca  s multimédiami 

 

Informačné zdroje na www: 

wikipedia.sk 

google.sk 

www.infovek.sk 

www.microsoft.com/slovakia 
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