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Okruhy 

 

● Postprodukčné spracovanie v štúdiu,  
● Ovládanie strihového programu,  

● Strihová skladba,  

● Titulkovanie, 
● Nahrávanie a úprava zvuku, 

● Nahrávanie komentárov  

● Úprava fotografií v PC 
● Obsluha FTP servera 

 
 
 

 

 
 

Dátum konania: 19. – 22. júl 2021 
 

Miesto konania: Sninské Rybníky, Vihorlat Resort 

 
Lektori: Mgr. Art. Lívia Valková 

      Ing. Vladimír Seman 
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1. Úvod do strihovej skladby 

1.1 Čo je to Strih? Čo je to strihová skladba? 
 

● Strih buduje, ale aj narušuje kontinuitu vo filme, v jeho priestore a čase. Strihom 

vytvárame vzťah medzi zábermi, ktoré na seba naväzujú obrazovo aj významovo a 

vytvárajú tak zmysluplný celok - filmovú sekvenciu. Umeleckou činnosťou v strihu 

nazývame montáž. Strihač kombináciou záberov a sekvencií vytvára film. Strihová 

skladba teda spája filmový čas a priestor.   

● Technický strih - spojenie záberov sa musí riadiť pravidlom plynulosti, orientácie a 

tempo - rytmu. Za dramaturgickú skladbu zodpovedá tvorca filmu, videa a pod, 

scénarista a režisér. Režisér v rámci dramaturgie spolupracuje so strihačom a 

vzájomne prinášajú v strižni nový pohľad na natočený materiál. Režisér často nemá 

objektívny odstup od natočeného materiálu a strihač je nestranný. 

1.2 Slovník 
 

● editor – strihač (v kinematografii) - editing – strih 

● rytmus – popri dramaturgii rozvíjania príbehu filmu je najdôležitejším 

organizačným 

● princípom; vytvára sa predovšetkým montážou záberov s rôznou dĺžkou, obrazovou 

● kompozíciou, pohybmi kamery atď. 

● postprodukcia – fáza výroby filmu nasledujúca po fáze nakrúcania, počas nej sa robí 

strih, titulky, postsynchróny, hudba 

● postsynchrón – dodatočné ozvučenie; výroba synchrónneho zvuku (dialógy, ruchy, 

efekty) k už nakrútenému obrazu 

● frekvencia – počet okienok exponovaných alebo premietaných za 1 sekundu; v 

nemom filme ich bolo 16, zvukovom 24, respektíve 25 za sekundu; ako normálna sa 

označuje obrazová f., pri ktorej rýchlosť pohybu na plátne zodpovedá rýchlosti 

pohybu v skutočnosti; ak je f. nakrúcania rýchlejšia ako f. premietania, pohyb na 

plátne sa spomalí (a naopak), čo tvorcovia využívajú na niektoré triky; slovom 

frekvencia označujú filmári tiež časovú jednotku (2 - 5 hodín) stanovenú na 

realizáciu zvukovej stránky filmu: hudby, ruchov, postsynchrónu a ich vzájomného 

miešania. 
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● skript - technický scénar - náväznosť v akcii aj rekvizitách  

● flashback – retrospektíva, retrospektívna scéna 

● formát – štandardizovaný pomer šírky a výšky premietaného obrazu (klasický – 

1,33:1, rozšírený – 1,66:1, 1,85:1, širokouhlý – 2,35:1, americký 70 mm – 2,2:1, 

Panavision 70 – 2,75:1) 

● prelínačka – interpunkčný efekt, pri ktorom sa jeden obraz prekrýva druhým 

plynulou expozíciou 

● stieračka – interpunkčný efekt, pri ktorom je jeden obraz zdanlivo vytlačený 

druhým 

● stop down – zatmievačka (black flash – zatmievačka; postupné zatmievanie jedného 

záberu; zatmievačkou sa väčšinou končí celý film 

● still picture – mŕtvolka, znehybnený záber 

● stop frame – mŕtvolka 

● stop frame animation – fázová animácia 

● stop frame shooting – snímanie po okienku 

● stop motion camera – časozberná kamera 

● stop-záber – jeden z filmových trikov – rozkopírovaním jedného okienka filmového 

pásu do dlhšieho úseku filmu vzniká pri premietaní dojem zastaveného pohybu, 

používa sa ako filmová interpunkcia (väčšinou na záver filmu), na zvýznamnenie 

určitej fázy nejakého záberu či na napodobenie fotografickej snímky vo filmovom 

diele 

● story board – bodový scenár 

● story line – priebeh deja, dejová osnova 

● strih krížový – paralelná montáž, strihová skladba umožňujúca rozprávať dva 

alebo viac súbežných dejov z rôznych miest, ktoré sa v určitom bode stretnú 

● (typický príklad je „záchrana v poslednej chvíli“, kde čím ďalej kratšie zábery 

● striedavo ukazujú ohrozenú bezmocnú obeť a blížiacich sa záchrancov) 

● strike a print – kopírovať 

● string out – zostrih 

● jump cut (angl. strihový skok) – ostrý strih, spájanie dvoch významovo nápadne 

rozdielnych záberov, napr. pre energické skrátenie času medzi dvoma dejmi 

● stop action – stop-trik, objavil ho G. Meliés – ide o zastavenie filmu v kamere a 

výmenu objektu alebo herca pred ňou 

● slow motion – spomalený chod 
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● lineárna montáž – montážny princíp zachovávajúci plynulý a chronologický sled 

deja 

● mizanscéna (franc. mise-en.scéne = usporiadanie scény) – režijný princíp 

dôsledného tvorivého inscenovania každej scény, t. j. vedenia hercov, určenia uhlu 

kamery, osvetlenia atď. s ohľadom na budúci strih 

● montáž (franc. montage = zostavovať) – obvykle iný výraz pre strihovú skladbu 

filmu, v užšom zmysle označuje dynamické striedanie krátkych záberov s rôznym, 

až protichodným obsahom 

● opening credits alebo opening titles – úvodné titulky 

● paralelná montáž (tiež krížový strih) – strihová skladba umožňujúca rozprávať 

dva alebo viac súbežných dejov z rozličných miest, ktoré sa v určitom bode stretnú 

(typický príklad je „záchrana na poslednú chvíľu“, kde čím ďalej kratšie zábery 

striedavo ukazujú ohrozenú bezmocnú obeť a blížiaceho sa záchrancu) 

● rakurs – sklon kamery, jej uhol vzhľadom na snímaný objekt; okrem priameho 

pohľadu kamery postavenej vo výške ľudských očí rozoznávame podhľad, nadhľad, 

odklon od vertikály, prípadne zvláštne rakursy z neobyčajných uhlov pohľadu; 

najmä v spojení s perspektívnym skreslením môže poetizovať či dramatizovať záber 

● rapidmontáž – druh takzvanej rýchlej (po francúzsky rapid) montáže, pri ktorej sa 

ostrým strihom alebo použitím zmnoženej expozície za sebou radia krátke, často len 

niekoľkookienkové zábery; môže vyjadrovať pocity pri napätom duševnom stave, 

dynamiku deja ap. 

● reaction shot – protizáber 

● background action – druhoradá akcia, akcia v pozadí 

● back projection – zadná projekcia 

 

VFX  

● Vizuálne efekty sú tvorivé procesy, pomocou ktorých sa vo vizuálnych médiách 

postprodukčne v počítačoch vytvárajú a upravujú 2D alebo 3D obrazy mimo živého 

nakrúcania kamerou 

● CGI (computer generated imagery) – PC generovaný - vytvorený obraz 

 

COLOR GRADING  

● farebné korekcie 

● LUT - ( Lookup Table) farebné prednastavenie, tranformácia vstupných farieb 

kamery na výstupné do finálneho videa 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 7 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

ZVUK 

● ruchy – rôzne zvuky (hluk motora, svišťanie vetra, šumenie dažďa) zvukár 

zaznamenáva buď priamo v reáli, alebo sa umelo napodobňujú 

● atmosféry - zvukové plochy - dlhšie zvukové atmosféry v celku 

● postsynchrón – dodatočné ozvučenie; výroba synchrónneho zvuku (dialógy, ruchy, 

efekty) k už nakrútenému obrazu 

● asynchrónny zvuk – 1. technická chyba, nesúlad medzi zvukom a obrazom, 2. 

úmyselný kontrast zvuku a obrazu ako estetický prostriedok (tiež kontrapunktický 

zvuk), napríklad keď zvuk (dialóg) z jednej scény pokračuje neorganicky do ďalšej 

alebo naopak začína sa už v predchádzajúcej 

1.3 Rekapitulácia znalostí 

Veľkosti záberov (v strihu) 

 

● 1. veľký celok (VC) - Extreme long/wide shot 

● 2. celok  (C) - Long shot, full 

● 3. polocelok  (PC) - Medium long shot (figure) 

● 4. americký plán  (AP) - cowboy shot / medium 

● 5. polodetail  (PD) - medium close up shot 

● 6. detail  (D) - close up 

● 7. veľký detail  (VD) - extreme close up 

Uhly záberov 

● Použitie takýchto záberov závisí od autorského zámeru  

● Nadhľad - psychologický efekt potlačenia, slabosti a malosti 

● Podhľad - Viac miesta nad hlavou, viac voľnosti, viac svetla 

● Topshot - vtáčia perspektíva - film, reklama, dronový záber 

Pravidla pre väzbu záberov  

● Dĺžka záberu je daná jeho veľkosťou a kvalitou deja. 

● VC sú dlhšie, D kratšie  

● každý záber pokladá otázku, na ktorú ten další odpovedá  
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● pravidlo 3 záberov: základný motív vyjadrený jednoduchou vetou pomocou 3 

záberov 

● pohľad, protipohľadd: na akciu smerujúcu ku kamere sa najlepšie viaže akcia od 

kamery  

● osa scény v mizanscéne - v priestore: osa pohľadu, osa mezi postavami, jednota 

smeru pohľadu a pohybu 

● pravidlo kľúčového celku: ak existuje tento hlavný a smerodatný celok - široký 

záber - je možné pravidlo osy porušovať 

● od kľúčového celku sa odvýja smer snímania 

● Kamera - sedí svetlo aj kompozícia v strihu 

● Strih - strih v pokoji vs. strih v pohybe 

● Záberová technológia – strih v postprodukcii 

● Sekvenčná technológia – strih priamo na mieste 

● Zvuk - dialogy, hudba, ruchy, atmosféry 

Obrazová kompozícia 

 

● obraz = najmenšia statická jednotka filmu alebo TV záberu 

● záber = dynamická forma – obsah obrazov v ňom sa môže viackrát zmeniť – 

tým aj ich kompozícia 

● kompozícia = usporiadanie objektov v priestore - každý obraz má byť 

kompozične vyvážený  

● Strih v rovnakej / podobnej kompozícií - ak sledujeme objekt v 1 bode záberu, aj 

nasledujúci záber a pohľad na neho by mal byť v podobnej kompozícií.  

● Pohľad naších očí je smerovaný na jeden prioritný cieľ v zábere - na objekt 

obrazovej kompozície. Je dôležité, aby v strihu bol tento objekt v nasledujúcom 

zábere približne na jednom mieste a náš pohľad neskákal z jedneho miesta na 

miesto, ktoré je v zábere obapačne, prípadne ďaleko. Ak jeden záber - detail je v 

strede záberu, aj nasledujúci záber by mal prioritnú časť obsahovať v stredovej 

kompozícií.  

● Strih nie je dobrý ak oko musí objekt v zábere hľadať.  
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Zlatý rez / Golden ratio / Pravidlo ⅓ 

 

 
 

● Podstatná časť obrazu - (ostrá) je viac naľavo alebo napravo 

● Snímanie objektov z rôznych vzdialeností, z rôznych uhlov 

● Smer pohľadu do vnútra záberu 

● pravá strana  - zvyčajne ju zaberá dejový prvok, ľavú stranu – pasívny prvok 

● Najdôležitejší objekt divák očakáva v strede obrazovky 

Stredová kompozícia  

 

 
● Objekt - postava je dominantná 

● Obraz je symetrický a vyvážený 

● Môže pozerať do kamery - podľa autorského zámeru 

Pomer strán - formát - Aspect ratio 

● 1:2,35 - cinemascope - širokoúhly kino štandard 

● 1:1,85 - širokoúhly - US 

● 16:9 - HD štandard 
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● 4:3 - SD štandard 

● 1:1 - Instagram 

1.4 Strih vo fáze natáčania - storyboard 
 

Príprava na natáčanie inscenovanej akcie (ktorú si vieme vopred pripraviť a predstaviť) 

pozostáva z náčrtu scény a veľkostí záberov, ktoré poslúžia na lepšiu orientáciu v strihu. 

Je dobré to konzultovať so strihačom, v prípade samostatnej práce rozostavať objekty a 

kameru - kamery tak, aby sme mohli snímať z viacerých uhlov. Čím viac uhlov snímania 

scény, tým lepší strih a výsledný projekt. Čím viac strihov - tým je video dynamickejšie, 

zaujímavejšie a pri množstve viacerých respondentov aj praktickejšie. Každý respondent 

je snímaný zvlásť a má tak vlastný priestor na prejav, ktorý divák vníma pozornejšie.
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https://www.studiobinder.com/storyboard-creator/ 

2. Pravidlá strihovej skladby 
 

● Divák by nemal vnímať strihové prechody, strih by mal byť čistý a plynulý. 

Nepôsobiť rušivo ani v obraze, ani vo zvuku a neodvádzať divákovu pozornosť 

mimo deju. Vedmosť týchto pravidiel umožňuje aj ich porušovanie, ak ide o 

porušenie premyslené a významové ako napríklad v hnutí Francúzskej novej vlny v 

podobe skokového strihu po ose - Jump cut.u od režiséra Jean -Luc Godarda.  

 

● Princípy filmovej reči a strihovej skladby aj napriek experimentálnej tvorbe 

zostávajú kvôli svojim fuknkčným princípom platné. Strihač môže pracovať v rámci 

možností, ktoré mu daný materiál umožňuje. Strihač môže strihať z nového 

materiálu, alebo z rôzneho staršieho materiálu, prípadne materiálu z internetu - aj je 

jeho použitie legálne. Internetovo nájdený použitý materiál nazývame found 

footage. Týmto termínom sa označuje aj samotný subžáner, či filmová technika 

využívaná pri dokumentárnom (strihovom) filme, alebo publicistike.  

 

● Pri natáčaní je dôležité dodržať niekoľko pravidiel jednoty, aby bol následne strih 

plynulý. Ide o jednotu prostredia - svietenia, pohybu, dodržania pravidla osy.  

 

● Pohyb by mal vždy naväzovať v jednom smere aj tempe. Postavy môžu do záberu 

vstupovať, aj z neho vystupovať - je možné stieračkou postavy ukončiť záber, či 

scénu a čiernou šmuhou sa presunúť do iného prostredia.  
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● Vyjadriť priestor a čas - vnímanie priestoru a orientácia diváka v ňom. Začíname 

zvyčajne kľúčovým VC, ktorý je vhodnejší na úvod pre zoznamovanie sa s 

postavami a prostredím. Až následne sa presúvame do konkrétnej akcie v úzkych, či 

kratších záberoch.  

2.1 Náväznosť záberov a dĺžka záberov 
 

● Hlavnou požiadavkou na záber je jeho čitateľnosť a porozumenie. 

● Náväznosť záberov znamená doslova zábery "vedľa seba" a ich funkčnosť. 

Čistota znamená plynulý prechod medzi zábermi, ktoré divák vníma 

prirodzene.  

● Dôležitá je dĺžka záberu, jeho čitateľnosť a temporytmus. 

● Dlžka záberu je ovplyvnená dramaturgiou a zámerom. VC je zvyčajne dlhší, 

pretože oko potrebuje viac času na jeho pochopenie. 

● Strih v rovnakej farebnosti a pohybe - rovnaká, prípadne podobná farebná 

tonalita scény - celý film, video, alebo reportáž je v podobnej tonalite.  

● Pohyb a dynamika v zábere - vonkajší pohyb kamery a vnútorný pohyb - 

vnútrozáberový pohyb objektu.  

● Strih v pokoji - statický vs. strih v pohybe 

● Strih v rýchlom tempe - rapidmontáž 

● Rozoznievanie a doznievanie - otváračky a zatmievačky záberov by mali byť 

prirodzene dlhé. 

● Strih pomocou ztieračky - pohyb objektu blízko pred kamerou.  

● Ostrý strih je najbežnejší.  

● Krížový strih - 1 miesto 2 pohľady/ 2 akcie - rodina v horiacom dome vs. hasiči 

● Paralelná skladba - s tým sa stretávame takmer v každom filme - 2 línie príbehu v 

1 celku. Súčasnosť + minulosť - spomienky, alebo paralelne dve príbehy v jednom 

čase, ale inom prostredí atď.  

● Náväznosť nie len v obraze, ale aj vo zvuku.  
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2.2 Pravidlo osi 
 

● Jednota kvôli divákovej orientácii - jednota príbehu, jednota rozprávania 

● Jednota prostredia - svetla a farebnosti 

● Jednota smeru pohybu a pohľadu - pohľad určuje osu 

● Osu máme na jednej strane, cez ktorú s kamerou neprekračujeme.  

  

2.3 Filmová interpunkcia  

Vo filmovom diele existuje interpunkcia podobne ako v písanom prejave; v období 

nemého filmu sa na rozdeľovanie scén používalo stieranie (stieračka), ale aj rôzne grafické 

útvary a linky. Sú ňou zatmievačky a roztmievačky - záber sa zatemní do čierna, 

prelínačky - záber plynule prekryje nasledujúci , dvojexpozície, ostrý strih, stopzáber (tzv. 

mŕtvolka) 
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3. Dramaturgia 
 

● Štruktúra filmu 

● úzko súvisí so strihom a jeho skladbou - dramaturgiou docielime v strihu finálnu 

naráciu príbehu.  

● Autorská dramaturgia – literárno-dramaturgická fáza tvorby AV diela, realizačno-

dramaturgická fáza AV tvorby - AD je pri spravodajstve a publicistike 

permanentná, priamo pri nakrúcaní 

● Redakčná dramaturgia – inštitucionálna – organizačná štruktúra, prezentačno-

distribučná dramaturgia 

 

1. fáza – literárno-dramaturgická - začína sa nápadom – z neho námet /po 

zodpovedaní množstva otázok, ktoré nútia autora premýšľať o deji,  

● 3 zásadné otázky – Čo chcem povedať? Ako to chcem povedať? Prečo?  

●  začiatok dramaturgickej práce =  zber materiálu - rešerše, písanie scénaru - 

literárneho aj technického - vyvrcholenie = scenár AV diela 

●  scenár – forma literárnej prípravy filmu, pri ktorej je každý zamýšľaný záber 

opísaný ako samostatná obrazovo-zvuková jednotka 

2. fáza - realizačno-dramaturgická - prelína sa s literárno-dramaturgickou /zber 

materiálu = nakrúcaniu/ 

● realizačné postupy: autentické, reportážne, bezprostredné, rekonštrukčné, 

inscenačné 

●  dva prístupy k nakrútenému materiálu: 

● dramaturgia a obrazová skladba  nehraného AV diela  /odstránenie chýb v obraze, 

vytvorenie  hodnoverného a autentického celku/ 

● dramaturgia a zvuková skladba nehraného AV diela – vzájomný pomer obrazu a 

zvuku - hudba, ruchy – môžu časti filmu spájať alebo oddeľovať, dopĺňať, čo chýba 

v obraze 
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Základné zákony dramaturgie: 

1. všetko, čo sa v rámci komunikačného systému urobí – povie – ukáže – má následky 

●  použité prostriedky stvárnenia musia pôsobiť jasne a zreteľne, aby bol zámer 

pochopený správne  

2. ani jeden detail tvorby nemožno použiť dvakrát s rovnakým účinkom 

●  dôležitá je frekvencia detailov stvárnenia v rámci časovej prezentácie – 

nepoužívať prostriedok veľmi často - opakovanie a nuda,  ani veľmi málo– 

/možnosť nepochopenia/ 

● každý prostriedok stvárnenia – obrazový i zvukový – sa musí vnímať v 

kontexte  

3. forma a obsah sú rovnocenné, prelínajú saa a spoločne tvoria nový celok  

4. napätie a uvoľnenie - len tam, kde je napätie, môže nastať uvoľnenie 

 

● Slovník:  

Prvý plán – 1. z dramaturgického hľadiska dejové akcie, ktoré priamo rozvíjajú hlavný 

dej; pod pojmom druhý plán sa chápu motívy, ktoré hlavný dej dopĺňajú a dokresľujú, 

dodávajú filmovému príbehu atmosféru, 2. z hľadiska filmového obrazu sa prvým plánom 

či popredím myslí dejová akcia, ktorá sa odohráva najbližšie ku kamere a na plátne je v 

centre pozornosti diváka, 3. zvukový záznam má tiež dva, prípadne tri plány, v prvom sú 

zachytené najdôležitejšie zvuky z hľadiska deja 
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4. Filmové ukážky 

4.1 Trailer vs. Teaser 

Teaser je prvá krátka upútavka na film, ktorá sa vysiela vo veľkom časovom predstihu (až 

niekoľko mesiacov) pred jeho uvedením. Jej cieľom je „podráždiť“ (z anglického „tease“) 

zvedavosť divákov. Teaser býva oveľa kratší ako trailer (spravidla 30 – 60 sekúnd), bez 

komentára a zvyčajne obsahuje nie len použité zábery z propagovaného filmu. (wikipedia) 

Až neskôr po teaseri sa spravidla vyrobí trailer, ktorý má aj dejovú líniu, a vypovedá o 

filme / dokumente viac.  

● Princípy: rýchly strih, výrazný zvuk a veľmi vizuálne podnetné zábery - ukážka 
toho najlepšieho z filmu, čo diváka može zaujať 

● Teaser:   

https://www.youtube.com/watch?v=Zmy4PSUO2iA&ab_channel=Arsy-Versy 

https://vimeo.com/163167257 

https://www.youtube.com/watch?v=kkJotFQ5GK4&ab_channel=Totalfilm.cz 

● Trailer:  

https://www.youtube.com/watch?v=uL4X26wEDQw&ab_channel=AlamoDrafthouse 

https://www.youtube.com/watch?v=bpn-xzpLvJw&ab_channel=FilmMe%C4%8Diar 

Manifest / RTVS 

https://www.youtube.com/watch?v=lWBpY7LCPrY&ab_channel=ARTFONDcollection 

IKONY / RTVS https://vimeo.com/165871148 

https://www.youtube.com/watch?v=sHWn2qY9LfE&ab_channel=RTVSOfficial 

Requiem for dream, 2000, Darren Aronofsky, strih: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBwzN4v1vA0&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers 

4.2 Showreel 

● Strihačský, kameramanský, VFX, scénografický showreel 

● Ukážka toho najlepšieho z viacerých filmov, dokumentov, videí, ktoré autor tvoril. 

● Dynamickosť - rýchlejší temporytmus 
https://www.youtube.com/watch?v=kUOfVTPKgsk&ab_channel=CutMedia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Trailer_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=Zmy4PSUO2iA&ab_channel=Arsy-Versy
https://vimeo.com/163167257
https://www.youtube.com/watch?v=kkJotFQ5GK4&ab_channel=Totalfilm.cz
https://www.youtube.com/watch?v=uL4X26wEDQw&ab_channel=AlamoDrafthouse
https://www.youtube.com/watch?v=bpn-xzpLvJw&ab_channel=FilmMe%C4%8Diar
https://www.youtube.com/watch?v=lWBpY7LCPrY&ab_channel=ARTFONDcollection
https://vimeo.com/165871148
https://www.youtube.com/watch?v=sHWn2qY9LfE&ab_channel=RTVSOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=QBwzN4v1vA0&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers
https://www.youtube.com/watch?v=kUOfVTPKgsk&ab_channel=CutMedia
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5. Digitálna strižňa 

Strih 

● hrubý - 1. stupeň - základný strih 

● čistý - finálny strih 

Technické parametre pri natáčaní: 

● rovnaký formát 

● rovnaká kvalita - kompresia 

● rovnaký čas 

● vždy 25fps, Film v kine = 24fps - frame (políčko) za sekundu 

● iso - možno meniť v závislosti na svetle 

● Prores vs. RAW 

● Audio: 2 kanály, 48kHz/ 16 bit 

Rozlíšenie 

● HD: 1280x720 

● FHD: 1920x1082 

● 2K: 2048×1080 

● 3840 × 2160 (4K UHD) Ultra High Definition Television 

● 4K: 4096 × 2160 (DCI 4K). Rozlíšenie 4K sa vzťahuje na vodorovné - horizontálne 

rozlíšenie displeja približne 4 000 pixelov. Digitálna televízia a digitálna 

kinematografia bežne používajú niekoľko rôznych rozlíšení 4K. V televízii a 

spotrebiteľských médiách je dominantným štandardom 4K UHD 3840 × 2160, 

zatiaľ čo priemysel premietania filmov v kine používa 4096 × 2160 (DCI 4K) 

● 6K 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-definition_television
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Cinema_Initiatives
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Profesionálny software pre strih 

 

● Adobe Premiere pro 

● Davinci Resolve 

● Sony Vegas 

● Edius 

● Final cut pro 

● Avid - profesionálny 

Color grading - Obrazová a farebná postprodukcia  

 

● Davinci resolve - RAW súbory 

● Lut - farebná korekcia pomocou lutiek 
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Snímacia technika na workshope a materiál z nej:  
 

● BMPCC 4K - Raw 

● SONY A7s II - Prores 

● Canon 60D, DSLR - FullHD, H264 

● Ak sa v kamere dá nastaviť názov karty - urobte to! 

● Frmátovať podľa toho, či je to Windows / Apple, NTFS, exFAT  

Technické parametre pri strihu: 

● Nastaviť názov 

● Nastaviť projekt 

● Nastaviť timeline - New sequence - Rozlíšenie / Editing mode: HDV 1080p, 

Timebase: 25,00 fps 

● Location - uloženie projektu a auto save  

● Export podľa kódeku a kvality rozlíšenia - HD 1280x720, Full HD 1920x1080, Full 

HD pre Youtube, 4K 
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5.1. Strih v Adobe Premiere pro 

   
● Editing
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● Color grading 

 
● Efekty - prelýnačky, zatmievačky,  
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● Audio 

 
● Titulky 
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● pravým tlačítkom sa otvorí ďalšie menu s úpravami 

 
● Export 
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● Odkazy na tutoriály - color grading 
https://www.youtube.com/watch?v=PcEUSBGk910&ab_channel=EditorsKeys 

https://www.youtube.com/watch?v=c8zV6Wcgv8E&ab_channel=DebrupTravel%26Films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcEUSBGk910&ab_channel=EditorsKeys
https://www.youtube.com/watch?v=c8zV6Wcgv8E&ab_channel=DebrupTravel%26Films
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5.2. Strih v Davinci Resolve 
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● Odkazy - LUT https://www.youtube.com/watch?v=7dIvZLhNV_s&ab_channel=AveryPeck 

● Color grading 

https://www.youtube.com/watch?v=QaxNyExIadc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aMyV1wgx

LN7UMhwckCdxNQ19WfOUvwP7C9YTbFqDPXqxAqdVW494UcNQ&ab_channel=JoeHardos 

 

 

6. Nahrávanie synchrónnych rozhovorov  

V televíznom a filmovom slovníku sa slovom "synchrón" označuje rozhovor, ktorý sa 

zaznamenáva v audio-video forme. Je to v podstate anachronizmus, ktorý má svoje 

korene v dávnejšej minulosti, keď sa televízne rozhovory zaznamenávali osobitne na 

film a na magnetofónovú pásku. Kľúčové však ostali základné atribúty, ktoré súvisia 

s novinársku prácou v tejto oblasti. 

● Základné atribúty informácie - kto, čo, kde, kedy, prečo ! 

Práca redaktor - respondent 

● redaktor si pred samotným nahrávaním dohodne s respondentom oblasť otázok, 

požiadá ho aby rozprával do mikrofonu, pozeral na neho - nie do kamery,  

● najlepšie je robiť rozhovory po stojačky, aby mohol respondent plynulo dýchať, 

● kameraman rámuje respondenta naľavo, alebo napravo - podľa postavenia 

redaktora, kamera je zväčša vo výške očí respondenta,  

● mikrofon / handka / je v natiahnutej ruke redaktora 

● Na záver rozhovoru si respondent zapíše meno, priezvisko, funkciu / niekedy aj titul 

/ a často krát si ho aj nahra na záznam, aby sa mu lepšie pri stríhaní kontrolovalo 

správnosť vkladaných titulkov.  

● Pri slabom osvetlení je dobre prisvietiť mäkkým regulovaným svetlom, aby 

respondent nemal veľké tiene od iných zdrojov svetla,  

● dôležité je aj nastavenie teploty svetla, aby mal prirodzenú farbu pleti.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dIvZLhNV_s&ab_channel=AveryPeck
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Náhrávanie - sám redaktor / autor na recordér 

● tiché, odhlučnené prostredie bez ozveny - improvizované štúdio 

● prečítanie napísaného - pripraveného textu prirodzeným štýlom - nie príliš recitačne.  

● pauza na začiatku aj na konci - začiatok nahrávania niekoľko sekúnd pred čítaním 

kvôli postprodukcii 

 

Časté chyby pri nahrávaní synchrónov 

● Vždy treba mať na pamäti, čo chceme zistiť - najmä  základné atribúty informácie - 

kto, čo, kde, kedy, prečo. Vynechanie čo i len jedného základného faktu môže 

zásadným spôsobom znehodnotiť celú novinársku prácu. 

Častou chybou začínajúcich redaktorov pri nahrávaní rozhovorov je to, že 

nedostatočne sa venujú psychológii respondenta. Úplne odlišný spôsob prístupu 

vyžaduje napríklad príprava investigatívnej reportáže a inak treba pristupovať k 

respondentom vtedy, keď od nich očakávame autentický, emotívne podfarbený 

výkon. Nemôžeme očakávať promptný a profesionálny prístup, pokiaľ sa mi tak 

nekonáme. Vždy je preto dobré udržiavať vzťahy nielen na formálnej úrovni, s 

odstupom a rezervovanosťou. Aj respondenti sú ľudia, ktorí majú svoje povinnosti, 

či starosti. Na úvod komunikácie, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, je preto vždy dobre 

nadviazať neformálny kontakt a až potom prejsť k samotnej podstate toho, čo 

chceme zistiť. 

Vždy sú vítané autentické, neformálne, neverbálne prejavy, ktoré potvrdzujú, že 

respondent je uvoľnený a nie je v strese. Potom rozhovory vyznievajú 

nepresvedčivo.  

Osobitnú kapitolu predstavujú rozhovory, v ktorých novinár nie je vítaný, ale 

napriek tomu rozhovor treba nahrať, pretože tvorí dôležitú súčasť reportáže. V tom 

prípade treba veľmi obozretne zvažovať, či naozaj ide o informáciu, ktorá je vo 

verejnom záujme a nahrávaním neporušujeme niektorú zo zásad tzv. GDPR. 
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7. Tvorba tituliek  
 

Titulky pri spravodajstve, či streamovanej diskusii sú doležité pre povedomie 

vzhľadom na prezentovaného respodenta. Meno a funkcia sa uvádzajú na 

dolnej lište, prípadne bez lišty pod hovoriacim respodentom.  

V prípade dokumentárneho filmu sa často používajú medzititulky medzi 

scénami na upresnenie času. Hlavne pri časozbernom snímaní by absencia 

tituliek mohla zmiasť diváka. Grafické spracovanie a zvolená typografia záleží 

od štýlu celkového prevedenia. 

 

 

 

8. Úloha: zostrihať video podľa vlastnej voľby 
 

● Timeline 

● Import materiálu 

● Prehľad materiálu 

● Hrubý strih 

● Čistý strih 

● Color grading 

● Export 
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9. Úprava fotografií  

9.1 Adobe PS 

 

● RAW súbory - najvyššia / surová kvalita fotografického záznamu - lepšia možnosť 

úpravy svetelnosti - hlavne pri nedostatku svetla priamo na mieste snímania. 

● Základné úpravy ako orezy, krivky, farby, retuš, export - uloženie, zmenšenie 

kvality 
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Adobe LR 

Ukážky online - https://lightroom.adobe.com/learn/tutorial 
 

 


