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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Workshop č.2 

Preberaná problematika: 

 

Obsluha kamery, fotoaparátu a diktafónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 1 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

 
Okruhy 

 

● Základy fotografickej a kameramanskej techniky, kompozícia, expozícia, potrebné 

zariadenia a pomôcky 

● Záznam fotoaparátom, kamerou, mobilným telefónom  

● Používanie svetiel , mikrofónov  

● Nahrávanie synchro rozhovorov, písanie poznámok pre komentár a printovú správu.  

● Úvodný Stand up a záverečné odhlásenie 

 

● 3 hlavné časti produkcie audiovizuálneho diela: 

● Hlavné filmové profesie 

● TV štáb 

● Dokumentárny film 

● Obraz / Záber  

● Expozícia a svetelnosť a hĺbka ostrosti 

● Svetlo a základy osvetľovania 

● Farebnosť 

● Pohyb a dynamika 

● Technické parametre pri natáčaní a digitálna strižňa:  

● Úloha: Natočiť reportáž / medailón / portrét  

 

 

 

 

Dátum konania: 6. – 11. júl 2021 

 

Miesto konania: ŠUP Svidník 

 

Lektori: Mgr. Art. Lívia Valková 

               Ing. Vladimír Seman  
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1.Úvod do profesie                 

1.1 3 hlavné časti produkcie audiovizuálneho diela: 

 

1) Pre-produkcia (scenár, prípravy, rešerše, zháňanie protagonistov, respondentov) 

2) Produkcia (natáčanie) 

3) Postprodukcia (strih natočeného materiálu, color grading, voiceover a finalizácia 

hotového projektu) 

1.2 Hlavné filmové profesie 

 
● Producent 

● Vedúci výroby - produkčný 

● Režisér - Director 

● Asistent režiséra - AD 

● Kameraman - DOP 

● 1. AC - 1. asistent kamery - švenker 

● Ostrič 

● Osvetľovač, 

● Best boy/girl, grip, gaffer 

● Mistr zvuku 

● Boom operator - asistent zvuku 

● strihač + asistent strihu 

● architekt / scénograf - Art director 
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1.3 Film 
 

● Hraný film = námet vychádza z reálnej, alebo úplne vymyslenej situácie,či 

udalosti, ktorú spracúvava podľa dramaturgickej stavby a dejovej línie.  

 

● Dokumentárny film je druh filmu, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovanie a 

dokumentácia skutočnosti. Snímaním reality sa vymedzuje oproti filmu hranému. 

Používa špecifické techniky natáčania – snímanie voľnou kamerou z ruky, skrytou 

kamerou, kontaktného snímania zvuku, improvizované reakcie na prebiehajúcu 

udalosť. Dokumenty sa niekedy stávajú nástrojom propagandy, či manipulácie, 

niekedy sú naopak svedectvom, manifestom či druhom investigatívnej práce.  

 

● Obe využívajú subjektívnosť 

1.4 TV štáb 

 

● štúdio: réžia + strih + moderátor + kamerová zložka + hosť / respondent 

● spravodajstvo: redaktor + kameraman 

● Žurnalistika - reportáž = objektívnosť a vyváženosť informácií 

 

1. Spravodajstvo je súhrn publicistických prejavov, ktoré širokej verejnosti vecne, 

stručne a presne približujú aktuálnu alebo neznámu udalosť. Spravodajstvo má 

spĺňať niekoľko atribútov ako aktuálnosť, profesionálnosť a objektívnosť. 

 

2. Publicistika je novinárska, prípadne spisovateľská činnosť informujúca verejnosť o 

aktuálnych otázkach a komentujúca ich v novinách, rozhlase a televízii. 

  

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Film
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skuto%C4%8Dnos%C5%A5_(realita)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kamera_(pr%C3%ADstroj)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Udalos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svedectvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Manifest%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Verejnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Udalos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atrib%C3%BAt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Objekt%C3%ADvnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistika
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spisovate%C4%BEsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Verejnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Noviny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzia
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● Publicistika racionálneho typu – postupy tvoria analýza a syntéza, porovnávanie, 

vysvetľovanie, dokazovanie a argumentovanie, z čoho vyplýva logicko-pojmové 

stvárňovanie témy. Publicistika racionálneho typu je charakteristická 

výkladovým slohovým postupom a približuje sa náučnému štýlu. 

● Publicistika emocionálneho typu - umelecké vyjadrovanie, beletristika, logická 

fantázia, alegorickosť, expresivita, širšie zovšeobecňovanie, z čoho vyplýva 

obrazno-emocionálne stvárňovanie. Táto publicistika sa približuje umeleckému 

štýlu. 

 

● Publicistika, podobne ako spravodajstvo, stvárňuje aktuálne javy. Kým v 

spravodajských testoch je primárna novosť, v publicistike sa dostáva do 

popredia autentickosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleck%C3%BD_%C5%A1t%C3%BDl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleck%C3%BD_%C5%A1t%C3%BDl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spravodajstvo
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2. Dokumentárny film 

Taká už kinematografia je, že je vždy dokumentárna / Alain Resnais 

● všetko je interpretáciou 

2.1 Definícia 4 základných tendencií dokumentu 

 

1) zaznamenať, ukázať, alebo uchovať  

2) presvedčiť alebo presadiť 

3) analyzovať 

4) vyjadriť estetickou formou 

 

2.2 Rozdelenie dokumentov 

 

● Poetický– Dôraz kladie na obrazový a zvukový rytmus, štruktúru a celkovu formu 

filmu (Koyaanisqatsi), Zem spieva 

 

● Výkladový – Prehovára k divákovi priamo prostredníctvom komentáru - vedecko 

populárny 

 

● Participatívny – Dokumentarista a protagonisti na seba vzájomne reagujú. Dôležité 

su rozhovory. Je to proces interakcie - získavanie informácií prostredníctvom 

rozhovoru 

 

● Observačný – Pozoruje sociálnych hercov v ich živote.  

 

● Reflexivný – Upozorňuje na konvencie dokumentárnej tvorby i metodologické 

postupy 
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● Obhajoba – Kladie dôraz na presvedčivé dôkazy a usiluje, aby publikum prijalo 

určitý názor  

 

● Dejepis – Ukazuje, čo sa udialo a prikladá k tomu stanovisko 

● Výskum / Cestopis 

● Vizuálna antropologia – Študuje a sleduje iné kultury   

 

● Faktický film – stráca posolstvo, zhromažďuje faktické informácie a  poselství, 

porovnáva sa so žurnalistikou 

 

● Dokudrama -  špecifický hybridný žáner kombinujúci dokumentárne princípy 

zaznamenávania skutočnosti s prvkami dejovej línie. Na jednej strane dokudráma 

tematicky vychádza z udalostí, ktoré sa reálne udiali (spravidla rekonštruuje 

historicky významné udalosti alebo mimoriadne prípady s celospoločenským 

dosahom), tomu však celkom nezodpovedá forma spracovania, ktorá je zvyčajne 

založená na fiktívnych dramatizačných postupoch.  

 

● Mockument - (anglicky mockumentary) je také stvárnenie filmu, ktoré zobrazuje 

vymyslené udalosti a prezentuje ich ako skutočné, a to formou dokumentárneho 

filmu. Slovo mockumentary vychádza z anglických slov mock (falošný) a 

documentary (dokumentárny). 

 

● Interaktívny dokument- databáza na webe- zvuky, videa, fotky, hry- weby veľkých 

TV - Arte Tv – potrebný viac IT a webdizajner, 

 



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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 9 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

3. OBRAZ / ZÁBER 

Filmový vs. dokumentárny vs. reportážny 

 

Parametre záberu 
 

● Kompozícia 

● Veľkosť záberu 

● Expozícia a svetelnosť  

● Hĺbka ostrosti 

● Farebnosť 

● Pohyb a dynamika 
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3.1. Filmový záber 
 

  
1, 2 
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3.2. Dokumentárny záber 

 
  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 12 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

 

 
4 
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3.3. Talking head - hovoriaca hlava 
 

 

 
5 

 

● 1 smer pohľadu - smer režisér, moderátor 

● kompozícia v zlatom reze 

● silnejšie svetlo z jednej strany - z vnútornej časti obrazu -  zo strany smeru pohľadu,  

● Prirodzené svetlo - najlepšia farba pleti 

● priestor za postavou + rozostrenie 

● kamera vo výške očí + ostrosť vždy na očiach 

● statická kamera  

● jemný pohyb švenkom / ručnou kamerou 

● viac kamier - viac veľkostí záberov - lepší strih 
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3.4. Televízny - štúdiový záber  
 

Zdroj: DVTV https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-kazdy-ma-temne-

stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/ 
 

 
6 

 
7 

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-kazdy-ma-temne-stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/
https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-kazdy-ma-temne-stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/
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8 

 
9 
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3.5. Televízny - reportážny záber 
 

 
10 

 
11 
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3.6. Respondent 
 

● rovnako ako talking head - hovoriaca hlava 

 

 
12 
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4. Veľkosti záberov 
 

 

4.1.  

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

 

13,14 
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2. celok  (C) - Long shot, full 

 

15,16 

 

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

 

17 
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4. americký plán  (AP) - cowboy shot / medium 

 

18 

 

5. polodetail  (PD) - medium close up shot 

19,20 
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6. detail  (D) - close up 

 

21 

 

7. veľký detail  (VD) - extreme close up 

 

22,23 
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4.2. Uhly záberov 
 

Nadhľad - psychologický efekt potlačenia, slabosti a malosti 

 

24,25 

 

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

 

26,27,28 
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Topshot - vtáčia perspektíva - film, reklama, dronový záber 

 

29,30 

4.3. 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  

● pravidlo 3 záberov: základní motiv vyjadrený jednoduchou vetou pomocou 3 

záberov 

● pohled, protipohled: na akci směřující ke kameře se nejlépe váže akce 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 

● pravidlo hlavného smeru snímánia scény:  smer snímánia scény závisí a 

odvozuje sa od kľúčového záberu 

● 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 
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5. Kompozícia 

5.1. Zlatý rez / Golden ratio / Pravidlo ⅓ 
 

31,32 

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

 

05  

 

● Smer pohľadu do vnútra záberu 
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5.2. Stredová kompozícia  

 

33,34 

 

● Obraz je symetrický a vyvážený 

● Objekt - postava je dominantná 

● Môže pozerať do kamery 

 

11 
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Pomer strán - formát - Aspect ratio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image) 

 

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

● 1:1,85 - širokoúhly - US 

● 16:9 - HD štandard 

● 4:3 - SD štandard 

● 1:1 - Instagram 

 

6. Expozícia a svetelnosť 

 
● Správna expozícia je daná citlivosťou fotografického materiálu - čipu, meranou 

pomocou štandardu ISO, nastavením clony a expozičného času. 

 

● ISO - od 100 do 1000+ - záleži od veľkosti čipu a kvality obrazu konkrétnej kamery 

 

● Clona = je mechanické zariadenie v objektíve, ktoré umožňuje meniť priemer 

vstupného otvoru objektívu a tým ovplyvňovať množstvo dopadajúceho svetla. 

Veľkosť priemeru vstupného otvoru v porovnaní s ohniskovou vzdialenosťou 

objektívu sa nazýva clonové číslo. 

 

● Clona mení clonové číslo objektívu na hodnoty, ktoré keď sa zoradia za sebou, 

vytvárajú takzvaný clonový rad. 

 

● 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 atď. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Clona_(fotografia)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Expozi%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Das&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mechanizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priemer_(geometria)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Objekt%C3%ADv
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ohniskov%C3%A1_vzdialenos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Clonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Clonov%C3%BD_rad&action=edit&redlink=1
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● Čím nižšie číslo - viac otvorená clona - tým viac dopadajúceho svetla na čip 

 

● Expozičný čas 

● Pri videu je expozičný čas 1/50 

● Pri fotografii môže byť čas akýkoľvek v závislosti na ďalších dvoch expozičných 

veličinách  

● Dlhší čas = viac svetla, kratší čas = menej svetla = zachytí rýchlejší pohyb 

6.2. Hĺbka ostrosti 

● Veľkosť otvoru clony má vplyv na celkovú ostrosť snímky. Platí, že čím je otvor 

menší, tým sú lúče dopadajúceho svetla zo zachytávaného objektu užšie, a jeho 

obraz je tak na výslednom snímku ostrejší; so vzrastajúcim zaclonením teda rastie aj 

hĺbka ostrosti.  

 

● Hĺbka ostrosti je oblasť pred aj za rovinou predmetu na ktorý zaostrujeme, v ktorej 

sa predmety stále javia ako ostré. V bežných podmienkach, leží asi 1/3 rozsahu 

hĺbky ostrosti pred rovinou predmetu asi 2/3 za ňou. 

 

● Čím vyššia clona, tým menší otvor a svetelnosť a lepšia ostrosť.  

 

● Čím nižšia clona, tým väčší otvor, lepšia svetelnosť a mäkšia ostrosť 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C4%BAbka_ostrosti&action=edit&redlink=1
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● Efekt bokehu - čím viac otvorená clona - tým okrúhlejší bokeh v pozadí 

 

● Pri celkoch C používame vyššie clonové číslo, aby bolo v obraze všetko čo 

najostrejšie a najviditeľnejšie. Pri detailoch D používame nízku clonu pre 

separovanie od zvyšku - hlavne pri respondentovi.  
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7. Svetlo 
 

● Teplé  

● Chladné                         

 

Vyváženosť bielej - White balance 
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7.1. Základy osvetľovania 

 

● 3 bodové svietenie  

 

1. Hlavné svetlo od kamery (v pravo) 

2. vedľajšie svetlo z druhej strany od kamery (vľavo) 

3. kontra - oddelenie objektu od pozadia 

 

 

 

 



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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 31 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 
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● Tvrdé svetlo - modulové 
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● Mäkké svetlo - plošné - soft 
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● Softboxy 
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● SKYPANEL - LED 

 

● Kinoflo / flourescentné trubice 
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● LED panely - do ruky 
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● China ball 
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● Odrazné plochy 

 

1.  Polystyren 

 

 
● biela odráža dopadajúce svetlo 

● polystyren nemení farbu pleti 

● praktický hranatý tvar - opriete ho o všetko 

 

2. Foto odrazky 

 
● nevýhoda farby na pleti 

● výhoda difúznej plochy v balení - dobre využitie na rozptýlenie svetla 
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8. Farebnosť 

8.1. Teplé vs. studené farby + podobná farebná tonalita scény 
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8.2. Komplementárny kontrast 

 

 
● Oko ho pozná z prírody  

● obloha pri západe 

● večerná modra obloha + pouličné lampy (oheň) 
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9. Pohyb a dynamika 
 

● Vonkajší pohyb 

● Vnútorný pohyb - vnútrozáberový 

 

Princípy a techniky kamerového pohybu 

 
● Statická kamera - statív - kontrola vodováhu - vždy rovné línie v obraze 

 

● Ručná kamera - Handheld camera  

● Kamerový švenk - Camera Panning and Tilting 

● Camera dolly - kamerová jazda 

● Technocrane - rameno 

● Motioncontrol 

● Steadicam - stabilizátor 

● Ronin 

● Drone / Octocopter 

 

 

 

 

 

 



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

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 42 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

10. Objektívy 

 

Objektiv je šošovka, alebo sústava šošoviek 

vytvárajúcich opticky zmenený obraz.  

Typy 

● Pevné ohnisko 

● Tranfokátor - zoom - mení ohniskovu vzdialenosť 

 

Podľa ohniskovej / obrazovej vzdialenosti 

● Širokoúhly - 8mm-35mm 

● normálny - 50mm 

● teleobjektív - 100-500mm 

● makro  

Chyby objektívov 

 

Svetlo pri prechode cez rôzne materiály sa správa rozdielne v závislosti od farby - vlnovej 

dĺžky, úhlu dopadu a indexu lomu optických prostredí. Pri tomto jave a nekvalitnej optike 

vznikajú chyby ako: 
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● Chromatická aberácia 
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● Vinetácia 

 

 
 

● Neostrosť v rohoch 

● Geometrické skreslenie 

● Rôzne odlesky v protisvetle (tie sa využívaju aj ako efekt) 

● Frontfocus a backfocus - zaostruje dopredu, alebo dozadu 

● Mäkká kresba pri malom clonovom čísle - veľmi otvorenej clone 

11. 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 
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Rozlíšenie 

 

● HD: 1280x720 

● FHD: 1920x1082 

● 2K: 2048×1080 

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

● 4K: 4096 × 2160 (DCI 4K). 

● 6K 

 

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) 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-definition_television
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Cinema_Initiatives
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Digitálna strižňa:  
 

Strih 

● hrubý - 1. stupeň - základný strih 

● čistý - finálny strih 

 

Profesionálny software pre strih 

 

● Adobe Premiere pro 

● Davinci Resolve 

● Sony Vegas 

● Edius 

● Final cut pro 

● Avid 

 

COLOR GRADING - Obrazová a farebná postprodukcia  

 

● Davinci resolve - RAW súbory 

 

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

● formátovať podľa toho, či je to Windows / Apple  

● NTFS, exFAT  

Snímacia technika na workshope:  

 

● BMPCC 4K - Raw 

● SONY A7s II - Prores 

● Canon 60D, DSLR - FullHD, H264 

 

● Každá kamera má inú veľkosť čipu / senzoru = zmena ohniskovej vzdialenosti ! 
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12. Nahrávanie synchrónnych rozhovorov, 

písanie poznámok pre komentár  

a printovú správu 
 

12.1. Nahrávanie synchrónnych rozhovorov  

V televíznom žargóne 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 ! 

 

● 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. 
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12.2. 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.  

 

●  Hovorcovia, úradníci, politici 

 

Osobitnú kapitolu predstavuje spolupráca s profesionálmi, napríklad hovorcami, 

(úradníkmi, politikmi, hercami a pod.) ktorých pracovnou náplňou by malo byť čo  

najefektívnejšie odovzdávanie informácií. Z hľadiska novinárskej praxe však práve 

hovorcovia nebývajú tým najjednoduchším sústom. Univerzálne preto platí, že ani v 

tomto prípade však netreba podceniť serióznu prípravu. Pri komunikácii s 

profesionálmi vždy treba na úvod veľmi presne definovať, čo vlastne chceme zistiť, 

aký je cieľ rozhovoru (synchrónu). Netreba sa dať odradiť rôznymi obštrukciami, 

ktoré sa žiaľ často vyskytujú aj v praxi pri kontakte s rôznymi úradmi. Zvyčajná 

doba, počas ktorej sa novinár dostane k očakávaným informáciám je max. 3 dni. Zo 
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zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyplývajú aj iné lehoty, o ktorých si 

môžeme podrobnejšie povedať niečo neskôr. V prípade spravodajstva je bežná prax, 

že hovorcovia poskytujú základné informácie ešte v ten deň. V prípade, že máme k 

dispozícii záznamník, alebo aspoň  mobil, je vždy dobre zaznamenať informácie aj 

takýmto spôsobom. Okrem kľúčových bodov z bodu (1),  tak môžeme zachytiť aj 

niektoré detaily, ktoré bývajú dôležité na pochopenie kontextu základných 

informácií. Stručne teda môžeme súvislosti s nahrávaním synchrónnou a písaním 

poznámok pre komentár, či printovú správu konštatovať, že reakcia respondentov, 

vrátane profesionálov – hovorcov, politikov, štátnych úradníkov a pod. je spravidla 

zrkadlom vášho vlastného prístupu. Každá, aj tá navonok najmenšia správa, každý 

kontakt s respondentmi na rôznych úrovniach vytvára obraz našej profesionality, 

nášho prístupu, ktorý potom zdieľame so širšou verejnosťou. 

12.3. Písanie poznámok pre komentár a printovú správu 

● tvorba kostry reportáže, ktorú pripravuje redaktor, 

● spracováva a pozorne počúva výpovede respondentov, ankety, stanoviska - ukladá 

si ich chronologicky za sebou, dopĺňa otázky, skracuje alebo prehovára obsah,  

● používa iba fakty - do spravodajstva nepodsúva vlastné komentatívne prvky 

● nutná objektívnosť.  
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12.4. Úvodný a záverečný stand up 

31 

● V televíznej a reportážnej praxi sa používa úvodné a záverečné 

odhlásenie vo forme takzvaného "stand up-u" priamo na mieste 

záznamu. Je to úvod do snímanej problematiky a dôležitá súčasť 

audio-video materiálov, nakoľko takto do reportáže vkladáme svoj 

autorsky podpis.  

● Úvodný  Stand up - (robí sa hlavne pri spravodajstve) plní funkciu takzvaného 

pútača, teda niečoho, čím môžeme presvedčiť adresáta - diváka, aby si náš 

príspevok - reportáž pozrel a vypočul. V prirodzenom prostredí vyrábanej reportáže 

redaktor uvedie diváka do problematiky, jednou až dvoma vetami priblíži tému, 

zároveň častokrát nahrádza moderátora spravodajstva, nakoľko v regionálnych a 

lokálnych médiách pracuje malý počet pracovníkov a moderovanie neprebieha. 
 

● Je dôležité, aby najmä úvodný stand up obsahoval informáciu o tom, čo bude 

obsahom reportáže. Táto informácia má odznieť nielen autenticky a presvedčivo, ale 

má obsahovať aj fakty, ktoré adresáta oslovia, zaujmú a vtiahnu priamo do deja.   
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● Pri celkovom stvárnení stand up-u sa uprednostňuje umiestnenie redaktora do 

takzvaného zlatého rezu, to znamená približne do ľavej, alebo pravej tretiny 

obrazovky s otočením sa smerom do jej stredu. Vhodnejšie sú C - celky, prípadne 

PC v autentickom prostredí. Menej sa uplatňuje detail, ktorý navádza skôr 

atmosféru hlbšieho ponorenia do témy. Záverečné odhlásenie by malo obsahovať 

sumarizáciu témy, prípadne pointu, ktorá danú tému nielen uzatvára, ale vhodne 

otvára ďalší kontext, ktorý môže byť pozvaním na kontinuálne sledovanie 

spracovanej témy. 
 

●  Záverečné odhlásenie - v závere redaktor zhrnie obsah reportáže a odhlási sa z 

miesta reportáže s doplnením vlastného mena a priezviska. V prípade externej 

výroby pre rôzne média, uvedie redaktor aj názov média, pre ktoré reportáž 

zhotovil. 
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13. Úloha: Natočiť reportáž / medailón / portrét  
 

● téma 

 

● napísať krátky text - komentár 

 

● nahrať audio komentár / voiceover 

  

● úvodný stand up v prípade reportáže 

 

● zábery všetkých veľkostí 

 

● rozhovor s respondentom / anketa 

 

● záverečné odhlásenie v prípade reportáže 

 

● presun materiálu do PC 

 

● hrubý strih -> čistý strih + export 

 

● finálna obhajoba 
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14. Zdroje a použité obrázky z filmov a médií:  
 

01, 14, 16, 26, 27: Strom života, 2011, Terrence Malick  

02, 13, 19, 20, 21 - : Shame, 2011, Steve McQueen 

03: Tak ďaleko, tak blízko, 2014, Jaroslav Vojtek 

04: Inside ceramicist and artist Joan Gardy-Artigas's farmhouse studios,  

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1HtZDtzb-sI&ab_channel=NOWNESS 

05: In Residence: Michele Oka Doner,  

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=i46sOBp9sf0&ab_channel=NOWNESS 

06-09: DVTV, Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-

kazdy-ma-temne-stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/ 

10-11-12-31: Správy RTVS 

15: To the Wonder, 2012, Terrence Malick 

17: Hunger, 2008, Steve McQueen 

22: Black swan, 2010, Darren Aronofsky 

24, 25: Harry Potter 

28: Pulp Fiction, 1994, Quentin Tarantino 

29: Pán prsteňov 

30: Večný svit nepoškvrnenej mysle, 2004, Michael Gondry 

33: Až vyjde mesiac, 2012, Wes Anderson 

34: Shining, 1980, Stanley Kubrick 

 

 

 

1.9.2020                                                                                                         Lívia Valková 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HtZDtzb-sI&ab_channel=NOWNESS
https://www.youtube.com/watch?v=i46sOBp9sf0&ab_channel=NOWNESS
https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-kazdy-ma-temne-stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/
https://video.aktualne.cz/dvtv/holland-boj-se-smrti-nas-fascinuje-kazdy-ma-temne-stranky-sa/r~8cf948eae15f11ea8b230cc47ab5f122/

