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Úvod 

 

V ročníkové práci vysvětlím, co je to editace a kde se s ní můžeme setkat. Zároveň 

vám představím, jak se do editace můžete pustit sami a jaké kroky jsou potřebné 

k začátkům, zmíním i programy, ve kterých se dá editovat. Představím jak české, tak 

celosvětové (a v neposlední řadě i mé oblíbené a používané) programy. Popíši 

efekty, které vypadají sice složitě, ale dají se jednoduše vytvořit, např. efekt 

klíčování, který je spíše ve světě známý jako “green screen“. Jeho funkčnost se 

dozvíte právě v mé ročníkové práci. Také vám sdělím, jaké požadavky by bylo dobré 

mít, pokud byste se chtěli věnovat tomuto koníčku. A v poslední řadě vám řeknu 

něco o sobě, jak dlouho se tomuhle koníčku věnuji, co jsem se mezitím naučil, jak 

těžké byly začátky, a ukážu vám některé své projekty. Doufám, že vás moje 

seznámení zaujalo a že se vám bude líbit moje ročníková práce. 
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1. Editace  
 

Editace se dá označit jako proces v postprodukci, kdy jednotlivé natočené snímky do 

filmu putují do postprodukce, kde se spojí dohromady a vznikne film. Tomuto procesu 

se říká střih, neboli editace. Existuje mnoho druhů editace. Může být editace 

jednoduchá, kdy se pouze spojí snímky, nebo editace pokročilejší, kde se vybírají 

určité části jednotlivých snímků a ty se poté spojí dohromady. Nejtěžší editace je 

efektová. Tam se pracuje ve více programech a každý má svou roli (například u 

jednoduché editace se dá všechno udělat v jednom programu, ale u té nejtěžší 

editace je už potřeba například program na samostatný zvuk, různé efekty apod.) 

Většinou profesionální “střihači“ používají programy na zvuk, speciální efekty 

(příkladem může být Harry Potter), úpravu stínů a poté finální program, který to 

všechno dá dohromady a vytvoří jeden obří snímek (film).  

1.1 Kde se s editací můžeme setkat 

 
Můžeme se s ní setkat v televizi, v divadle, prostě všude, kde je obraz a na něm se 

vysílá nějaký pořad, film či písnička. Podle mého, je editace všude kolem nás, jen si jí 

nevšímáme. 

1.2 Idea projektu 

 
Pokud víme, o čem chceme natáčet a kde to budeme natáčet (školní výlet, dovolená,  

tábor nebo třeba v mém případě výlet do Hastings v Anglie či do Kragujevace 

v Srbsku), bylo by dobré, kdybychom jsme si už po cestě vybrali nějakou vhodnou 

písničku (třeba tu, co máme rádi) a zhruba přemýšleli o tom, co všechno si chceme 

natočit do videa. Je to podobné, jako když si chcete postavit svůj vlastní dům. 

V hlavě si promítáte, jakou chcete mít výbavu, jaké pokoje tam budou apod. Stejně to 

funguje při formování idey projektu. Když jsme jeli společný výlet s oběma devítkami 

do Aqualandu Moravia, už při cestě autobusem jsem si zhruba rozmýšlel, jakou tam 

dám písničku a jaký úvod k videu natočím. Písničku jsem si přehrával v autobuse a 

rozmýšlel jsem, jak by video mohlo vypadat. 
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1.3 Natočení snímků 

 
Pokud už jsme dorazili na určené místo, můžeme se vrhnout do natáčení různých 

objektů, lokací, památek apod. Pokusíme se toho natočit co nejvíce, abychom při fázi 

“střihu“ měli dostatečný počet snímků, a tím se nám dobře vybíraly jednotlivé snímky. 

Můžeme točit i vtipné záběry, co se třeba někomu na výletě přihodilo, nebo památky. 

Když jsme byli v Aqualandu Moravia, točil jsem veškeré atrakce, na kterých jsme jeli, 

venkovní bazén, spolužáky, kteří atrakce sjížděli apod. Zkrátka můžeme točit 

všechno to, co se nám líbí a co bychom ve videu chtěli mít. 

1.4 Vytvoření projektu 

 
Pokud už máme snímky natočené a převedené na počítač, můžeme v programu 

vytvořit a pojmenovat si projekt, na kterém budeme editovat dané video. Musíme si 

projekt důkladně pojmenovat, abychom věděli, kterou práci vlastně děláme. Jakmile 

máme všechno převedeno na počítač, tak už je jenom na nás, kdy video začneme 

editovat. Je dobré, pokud máme nějakou ideu videa, abychom s tím začali co 

nejdříve, abychom na tu ideu nezapomněli. Zároveň je dobré, abychom tu práci měli 

co nejdříve hotovou, protože nám během práce může vlézt do cesty spousta jiných 

projektů a po nějakém čase bychom původní projekt mohli odsunout na neurčito. Ale 

je také dobré si na chvíli od práce odpočinout. Během odpočinku nám totiž můžou 

naskočit další nápady, jak bychom mohli s videem pokračovat. 

1.5 Vybrání vhodné písničky 

 
Ačkoli se to nezdá, musíme mít vkus na vybrání vhodné písničky. To znamená, že 

nemůžeme dát veselou písničku ke smutnému videu. Je dobré, když vybereme 

písničku, která se k obsahu maximálně hodí. Musíme si ale dávat pozor na to, že 

pokud budeme výsledné video nahrávat na internetovou stránku YouTube, tak nám 

YouTube může to video zablokovat copyright strikem za porušení určitých práv a 

mezí, které máme nastaveny. Mezi taková práva patří například porušení audio 

stopy, která patří majiteli písničky. Je to problém, ve kterém si strana, která vytvořila 

písničku, nárokuje veškerá práva a může celé video zablokovat. Můžeme tomu ale 

předejít tím, že do videa nebo do popisku videa na YouTube uvedeme majitele 

písničky. Sice má strana veškerá práva, ale takto aspoň zabráníme tomu, že nám 

video smažou. Je dobré si vybírat mezi tzv. NoCopyrightSounds [NCS]. Tyto písničky 
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jsou dobré v tom, že neobsahují zpěv, obsahují pouze samostatné audio, a tím 

vlastně odstraňují veškerá práva majitelům originální písničky. Protože většinou si 

hudebníci nebo autoři písniček nárokují pouze zpěv, nikoli audio. Ale pokud 

nenajdeme tu správnou [NCS], můžeme zvolit zmíněnou první možnost, tedy že 

dáme originální písničku a poté uvedeme vlastníka písničky 
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2. Programy 
 

Na samotnou editaci potřebujeme software, ve kterém budeme video zpracovávat. 

K tomu se používají různé programy. Existuje celá řada programů a každý má svou 

určitou funkci. Některý program se používá čistě na editaci, některé se používají 

jenom na zvuk, některé zase na efekty, ale jsou tu i programy, které všechno 

zvládnou dohromady. Některé vám představím. 

2.1 České programy 

 

Mezi známé a hodně používané programy patří Windows Movie Maker. Je velmi 

oblíbený u začátečníků, protože je velice jednoduchý. Dá se v něm nastavit řada 

různých jazyků. Webová stránka stahnu.cz napsala o tomto programu, že se sice 

nevyrovná programům na profesionální úrovni, ale pokud nechceme moc náročné 

video po stránce editace, bude nám tento program bohatě stačit. Dále napsala, že 

tento program obsahuje všechny základní funkce a nezabírá moc místa ve vašem 

počítači. Což pro uživatele může být hodně užitečné. 

 

 

 

 

 

2.2 Celosvětové programy 

Mezi známé a hodně používané programy patři Vegas Pro od společnosti Sony, 

Premiere Pro od společnosti Adobe Systems a mezi začátečníky oblíbený Camtasia 

Studio od společnosti TechSmith a FinalCutPro, který je převážně pro majitele 

počítačů od společnosti Apple. Jde i stáhnout na Windows, ale je to obtížnější, než 

kdybychom to stahovali na počítače od Applu. Webová stránka stahnu.cz zhodnotila 

program Premiere Pro jako velice kvalitní software, který má nejen veškeré běžné 

funkce, ale i funkce, které většina ostatních programu nemá, například efekty. 

V Premiere Pro jsou velice rozmanité efekty. Celkem jich tam nalezneme přes 50 a to 

většina programu nemá. Dále zmiňuje, že se tento program dá už stáhnout a že mezi 
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freeware programy nemá konkurenci. Dříve si uživatelé museli tento program koupit 

zhruba za 30,000 Kč, což pro většinu začátečníků nepřipadalo v úvahu. A poslední 

výhoda je ta, že se může spolupracovat s dalšími programy od Adobe, například 

Adobe Photoshop, Illustrator a podobně.  

   

 

 

 

 

 

 

2.3 Oblíbené programy 

Mezi mé oblíbené a často používané programy patří právě Vegas Pro (konkrétně 

verze 12) a Premiere Pro (verze CS6). Tyto programy mi pomohly v začátcích. Oba 

dva programy mají hodně rozšíření ohledně střihu, hudby, efektu. Bohužel si v nich 

nemůžeme nastavit český jazyk, což pro některé uživatele může být problém. Bylo by 

dobré dívat se ze začátku na různá videa o tom konkrétním programu, a tak si 

pamatovat, co která funkce nebo název znamená a co které klávesnicové zkratky 

označují (třeba u většiny programů platí, že klávesnicová zkratka S znamená 

takzvaný “cut“, který nám určitou část rozdělí na polovinu).  

 

Webová stránka pixel.cz napsala recenzi o programu Vegas Pro 12. Hodnotila jej 

velice kladně, chválila nové funkce a napsala, že je to špičkový software pro editaci 

videa. Dá se vyrovnat už programům na profesionální úrovni, mezi které patří 

Premiere Pro od společnosti Adobe Systems a Final Cut Pro od společnosti Apple. A 

není příliš složitý pro pokročilejší editory. Celkově je jednodušší než Premiere Pro. 
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3. Efekty  
 

V samotné editaci videa se často používají efekty, v dalších podkapitolách vás 

s některými z nich seznámím. Je jich velké množství, proto jsem vybral pár, které 

patří mezi mé nejoblíbenější. 

3.1 Klíčování 

 
Klíčování (takzvaný “green screen“) je efekt, při kterém si můžeme hrát s pozadím 

jednotlivého snímku. Jediné, co k tomu potřebujeme, je zelené plátno, které nám 

vlastně vytvoří pozadí. To znamená, že si z vlastního pokoje můžeme udělat fotku, 

kde jsme třeba na Hawaii nebo na Kanárských ostrovech. Výběr je pouze na nás.  

 

Jak toho docílit? Vybereme si prostor se zdí, kam můžeme zelené plátno vyvěsit. 

Plátno nesmí být nijak překroucené nebo pomačkané, potom akce ztrácí efekt. Když 

máme vyvěšené plátno, stačí si jenom stoupnout před ně, vyfotit se a poté fotku 

upravit. Fotka se vloží do programu a tam si následně navolíte, že chcete na pozadí 

určitou fotku místo zeleného plátna. Takže ve finále stojíte v pokoji, ale třeba na 

sociální síť nebo jen tak sami pro sebe můžete vytvořit iluzi, že se nacházíte na 

Times Square v New Yorku, vedle Golden Gate Bridge v San Francisku nebo před 

Eiffelovou věží ve Francii. Výběr je pouze na vás. 

 

    3.2 Klonování 

 

V tomto efektu jde o to, že vidíme v jedné části obrazu tu samou osobu víckrát. 

Základem úspěchu tohoto efektu je to, že nesmíme hýbat s kamerou. Pokud s ní 

pohneme, efekt už nemůže fungovat.  

Postup: Vybereme si místo, kde chceme efekt udělat, třeba pohovku. Zapneme 

kameru a sedneme si na pohovku na jedno místo. Tam počkáme cca 30 vteřin a 
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přesuneme se na pohovce na úplně jinou pozici, než jakou jsme měli před tím. A 

záleží jenom na nás, kolikrát se chceme vidět na jednom záběru. Musíme dbát na to, 

abychom nepohnuli s kamerou. Pokud máme natočeno, přetáhneme si záběr do 

programu a pouze spojíme všechny snímky do jednoho. A tím je efekt hotový. 

Vypadá složitě, zní složitě, ale je velice jednoduchý. 

 

3.3 Slow motion 

 
Slow motion (česky “zpomalení“) je efekt, který používá většina editorů, protože 

uživatele tento efekt skutečně nadchne. V podstatě jde o to, že normální snímek 

videa s klasickou rychlostí zpomalíme tak, jak je nám libo. Můžeme zpomalení 

kombinovat i s normální rychlostí, a tím potom překvapit ty, kteří se na video dívají.  

 

Například pokud budeme natáčet video ze závodu aut, bude se k nám blížit auto, 

udělá smyk a zase pojede dále, v programu můžeme jako slow motion dát pouze 

smyk. Takže ve finální fázi videa auto jede normálně, ale jakmile půjde do smyku, tak 

se zpomalí. Tento efekt záleží i na kameře, kterou záběr točíme. Čím větší bude mít 

kamera FPS (snímková frekvence), tím lépe bude efekt vypadat. 
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4. Požadavky  
 

Pokud se chceme pustit do editace, měli bychom vědět, jaké požadavky bude 

program vyžadovat. Editace videa je totiž pro některé počítače náročná po stránce 

hardwarové, což může potom mít špatný dopad na stránku softwarovou. 

 

4.1 Hardwarové požadavky 

 
K editaci videa je dobré mít kvalitně výkonný počítač. Pokud by se nám program 

sekal, tak bychom se někde mohli splést a to by bylo špatné. Jestliže chci dobře 

editovat, musím se spolehnout na to, že se mi program a ani počítač nebude sekat. 

Pokud vím, že se mi počítač nějakým způsobem zpomaluje, tak bych se neměl 

pouštět do příliš náročných projektů. 

 

4.2 Softwarové požadavky 

 
Jak jsem již zmiňoval, do softwarových požadavků patří hlavně programy. Důležitý je  

dobrý výběr editačního programu. Pokud začínám, musím si vybrat nějaký 

jednoduchý program pro začátečníky (zmiňovaný Movie Maker od Windows). 

Postupem času mohu přejít na složitější programy typu Vegas Pro, Premiere Pro 

apod. 

 
 
Tabulka požadavků pro používání programů 
 

Vegas Pro 12 - Windows POTŘEBNÉ 

Paměť RAM  4 GB (doporučeno 8 GB) 

Pevný disk 6 GB (minimální) 

Operační systém Windows 64 bitový (7;8;10) 

Displej s rozlišením 1280 x 800 (minimální) 

Zvuková karta Kompatibilní s počítačem 

Procesor 64 bitový  
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Premiere Pro - Windows POTŘEBNÉ 

Paměť RAM  8 GB (doporučeno 16 GB) 

Pevný disk 18 GB (minimální) 

Operační systém Windows 64 bitový (7;10)  

Displej s rozlišením 1280 x 800 (minimální) 

Zvuková karta Kompatibilní s počítačem 

Procesor 64 bitový 
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5. Já a editace 

 
S editací jsem začal před třemi lety, když jsme v šesté třídě jeli do Aqualandu na 

školní výlet. Tehdy jsem si půjčil od kamaráda kameru, která dokázala točit i pod 

vodou. Velice mě to zaujalo, protože jsem poprvé viděl kameru, která tohle dokázala. 

A navíc mi přišlo skvělé, že bychom měli z výletu video, a tak bychom měli zážitek 

uchovaný natrvalo.  

 

Video jsem měl brzy hotové a už jsem jenom čekal na reakce spolužáků. Video se 

promítalo v učebně fyziky, když jsme přespávali ve škole. Reakce spolužáků byla 

pozitivní, bavilo je to a líbilo se jim to. Poté mi zatleskali za to, že jsem video dobře 

udělal a následně se to pouštělo asi 3x dokola, protože je chtěli vidět znovu a znovu. 

Byl jsem nadšen, protože se mi povedlo něco, co ostatní bavilo a dívali se na to rádi. 

A v tu chvíli jsem si řekl, že to bavilo i mě a že bych s tím mohl pokračovat. 

 

5.1 Mé projekty 

 
Slovo projekt používám jako označení pro vlastnoručně zhotovená videa z míst, kde 

jsem byl.  

 

Můj první projekt bylo video z Anglie, z Hastings, kam jsme se jako vybraná skupina 

žáků z naši školy vydali na tři dny učit anglicky. Půjčil jsem si kameru, protože mi 

přišlo dobré z návštěvy Anglie udělat památeční video.  

 

Další můj projekt bylo Srbsko. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl podívat do Srbska 

v rámci spolupráce se školou v Kragujevaci. Spolupráce spočívá zejména ve 

výměnných pobytech žáků. Jeden rok přijedeme my k nim, za rok zase oni k nám. 

Tam jsem poznal srbskou kulturu a památky a bylo dobré udělat z návštěvy video, 

protože většina lidí v mém okolí Srbsko nikdy v životě neviděla. Tak jsem tím videem 

chtěl ostatním přiblížit, co jsme tam za těch pět dní navštívili, co jsme poznali a zažili. 

 

5.2 Současnost a budoucnost 

 
V současné době tvoří videa na zakázku. Většinou jde o videa z dovolené, Vánoc 

nebo z narozenin. Nemám ještě takovou úroveň, abych si za to říkal o honorář, ale 
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pokud se to osobě, pro kterou jsem to dělal, líbí, většinou dostanu odměnu v podobě 

sladkosti. Zároveň teď druhým rokem budu dělat videa z obhajob ročníkových prací 

v ZŠ Sloup. Jsem rád, že si mě lidé všímají a chtějí po mně, abych jim video 

zpracoval. Mohli si najít kohokoli, ale vybrali si mě a jsem za to rád. V budoucnu se 

chci tomuto koníčku věnovat dál a nechci s tím přestat, protože dělat něco, co mě 

baví, to byl vždycky můj sen. 

 

5.3 Mé vybavení 

 

Jako vybavení označuji to, jaké programy a techniku používám. K editaci používám 

programy Vegas Pro 12 na hrubý náčrt videa, poté dokončuji celé video v programu 

Premiere Pro CC.  

 

Většinu materiálu jsem natáčel na kameru SJCAM 4000. Je to outdoorová kamera, 

která je určená na natáčení ve venkovních podmínkách. Pokud jedu na výlet, volím si 

raději tuto kameru než klasickou zrcadlovou kameru. U outdoorové kamery mám 

jistotu, že se mi nerozbije, i když spadne na zem. 
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Závěr 

Ve své ročníkové práci jsem vás seznámil s editací videa. Popsal jsem vám 

jednotlivé kroky, které jsou běžné v editování videa, různé programy, efekty, které se 

zdají složité, ale přitom komplikované nejsou. Zmínil jsem též, jaké hardwarové a 

softwarové požadavky jsou k editaci zapotřebí. V poslední části jsem se podělil o své 

zkušenosti z editace, zmínil jsem své počátky a plány do budoucna. Editace videí je 

koníček náročný jak na čas, tak na vybavení, ale mě zcela pohltil. Věřím, že se této 

problematice budu věnovat i v budoucnu a budu tak těšit nejen sebe, ale i své okolí. 

Doufám, že vás má ročníková práce zaujala a že se vám líbila. 

 

Resumé 

For my coursework I chose as the topic editing videos. Many people think that editing 

videos is difficult. I wanted to show them that this seems to be complicated, but it's 

very simple. I've been doing this hobby for three years and I wanted to let you know 

that the editing contains more than just snapshots together. All the information I 

showed you is from my own experiences. 
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