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Co je Windows Movie Maker? 
1. Úkol pro žáky:  

Napište vlastními slovy co myslíte, nebo spíše z vlastní zkušenosti už víte, že je 
tento program.  

Shrnutí k 1. úkolu: 

Málokterý program především začátečníkům nabízí takové možnosti jako 
Windows Movie Maker.  

Práce s Windows Movie Maker je velmi jednoduchá a dají se s ním dělat 
hotová kouzla. 

Tento program je součástí operačních systémů Windows XP a Vista, proto je 
dobře dostupný. 
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Další programy pro tvorbu videa  
 Pinnacle/Studio 

Adobe Premiere 

Sony Vegas  

  Programy k tvorbě slideshow z fotografií 

10. Slide Show 

Digital Clip Factory 

DVD Photo Slideshow Maker 
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Adobe Premiere 
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Vyhovuje i profesionálním střihačům. Nabízí bezkonkurenční výkon 
v elegantním, přizpůsobivém a vysoce intuitivním uživatelském 
rozhraní, které vám umožní pracovat přesně tak, jak vám to 
nejlépe vyhovuje. Dynamický střih na časové ose, Warp Stabilizer 
pro vyhlazení nerovnoměrného záznamu, funkce Rolling Shutter 
Repair pro korekci zvlněného a zkoseného obrazu, přepracovaný 
efekt Three-Way Color Corrector, rozšířená podpora více kamer  
a celá řada nových výkonných funkcí a vylepšení zjednoduší vaše 
workflow ve střižně a pomůže vám plnit i ty nejnáročnější časové 

termíny. 

  

 



Pinnacle/Studio   
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Software pro vytváření videa a multimédií v profesionální kvalitě. 
Využívá oceněné technologie společnosti Pinnacle a nabízí možnost 
přesné úpravy po snímcích na neomezeném počtu stop v rozlišení HD 
nebo stereoskopickém 3D. Mezi ostatní funkce patří možnost 
rozšířeného označení médií, vkládání vlastních zvukových stop, 
ukládání na disky Blu-ray s prostorovým zvukem Dolby 5.1 a sdílení 
jedním klepnutím. Vestavěný cloudový přístup umožňuje videa 
upravovat odkudkoli nebo importovat projekty z aplikace Pinnacle 
Studio pro zařízení iPad. Díky funkci zeleného plátna je snadné vkládat 
osoby na různá pozadí. Doplňuje videa o více než 2 000 2D/3D 
přechodů, efektů a šablon. 

 



Sony Vegas  
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video editační software od firmy Sony Creative Software  je určen 
především pro stříhání a úpravu video záznamu, ale umí také nahrávat  
a editovat zvuk, např. mluvený komentář nebo hudební podkres k filmu.  
Varianty: Vegas Pro - nejlépe funkčně vybavená verze určená 
profesionálům a poloprofesionálům, poslední verze má číslo 12 
Vegas Movie Studio - odlehčená verze určená spíše pro domácí použití; 
existuje v několika variantách, které se liší obsahem balení a funkcemi, 
aktuálně jsou to (všechny ve verzi 10): Vegas Movie Studio, Vegas Movie 
Studio Platinum Edition, Vegas Movie Studio Pro Pack, Vegas Movie 
Studio HD. 

 

  

 



10. Slide Show  
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10. Slide Show je nástroj pro vytváření 
jednoduchých slideshow z obrázků a fotografií ve 
formátech JPG, BMP nebo GIF. Vytvoření 
slideshow je velmi jednoduché a lze ji navíc 
doprovodit i hudbou nebo zvuky v audio 
souborech MP3 nebo WAV. 

  

 



Digital Clip Factory  
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Digital Clip Factory je aplikace pro snadnou tvorbu 
prezentací z digitálních fotografií. Prezentaci 
(slideshow) je možno doprovodit zvuky nebo 
hudbou v souborech WAV, WMA nebo WM3. 
Vytvořenou slideshow je pak možno uložit do video 
souboru WMV. Digital Clip Factory podporuje 
grafické formáty PNG, JPG, BMP a další. 

  

 



DVD Photo Slideshow Maker 2.0 
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Produkt, který pomáhá s archivací fotografií na 
DVD do MPEG videa. Obsahuje stovky 
přechodových efektů a přidávat lze i hudbu. 
Transformovat můžete fotografie na DVD, VCD  
a MPEG. Tvorbou vás provede průvodce a před 
samotným vypálením si lze výsledek ještě 
prohlédnout.   

 



Shrnutí 
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2. Úkol pro žáky: Zamyslete se nad následujícími otázkami.  
 
 1. Jaké další programy pro tvorbu, střih či editaci videa znáte? 
 
 2. Které programy byste doporučili použít i neškoleným grafikům? 
     Odůvodněte proč.   
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