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Programy pro  

nahrávání zvuku do počítače: 

Záznam zvuku 

 

• záznam zvuku, který spustíme z hlavního panelu Start -> Všechny programy -> 

Příslušenství -> Zábava -> Záznam zvuku. V případě Windows Vista a vyšší stačí 

Start a do pole zahájit hledání napsat záznam zvuku a systém nám daný program 

nabídne 
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• program má velmi intuitivní ovládání, které myslím nepotřebuje   

  zdlouhavého popisu. Zvukové nahrávky se ukládají ve formátu WMA,   

  který můžete poté přehrávat např. ve Windows Media Player 

• program Záznam zvuku v operačním systému Windows Vista. Po ukončení  

  záznamu automaticky vyskočí formulář pro uložení nahrávky 
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• programy pro editaci zvuku potažmo hudby jsou v drtivé většině  

  zpoplatněny, ale přesto máme možnost využít i některé free, jako např.  

  velmi populární AudaCity  

• základní funkce programu umožňují přímé nahrávání zvuku, převod nahrávek z  

  pásků a desek do digitálního záznamu nebo na CD, editaci zvukových souborů ve   

  formátech MP3 a WAV, stříhání, rozdělování a míchání nahrávek, změny rychlosti  

  a ladění nahrávek...  

AudaCity 
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ÚKOL: 

1) V jakém formátu se nahraje zvuk v programu Záznam 

zvuku? 

2) Nahraj pomocí mikrofonu 10s klip v programu AudaCity, 

co je to formát *.aup? 
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