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Základy práce – Pinnacle studio 

Pinnacle Studio 12 je střihový 

program, který umožňuje zpracovat 

videozáznamy do podoby, blížící se 

profesionálním záznamům. V 

následujícím tutoriálu si ukážeme 

základní postupy a principy práce v 

programu. Na trhu je již k dostání 

nová verze s označením 15, program 

je bohužel placený.  
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Pokud vlastníte či hodláte pracovat se starší nebo novější verzí programu, 

nenechte se odradit, většina technik a postupů zde uvedených jsou prakticky 

využitelné u starších i novějších verzí.  
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Program pracuje ve třech různých režimech 

 
Nahrávání 

V tomto režimu dochází k převodu videa z videokamery, videorekordéru nebo 

přímo z televizního signálu do souboru, který je uložen na pevný disk a připraven 

k dalšímu zpracování. 

 

Editace 

Režim určený pro vlastní střih videa, umožňuje vybírat vhodné videosekvence, 

určovat jejich pořadí, přidávat zvukový doprovod, editovat přechody, titulky, 

případně vytvořit menu DVD disku. 

 

Export videa 

Hotový projekt je nutné renderovat a upravit do podoby vhodné k prezentaci. 
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Všechny režimy obsahují tři hlavní části 

 

Přehrávač 

Je umístěn vpravo nahoře a slouží k náhledu právě zpracovávaného videa, 

statického obrázku, přechodu nebo efektu. 
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Album 

Prostor, kde jsou umístěny prostředky pro sestavení projektu, 

standardně zde lze najít jednotlivé scény vzniklé při natáčení videa  

na kameře. 
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Časová osa (Time Line) 

 

Prostor pro vlastní editační práci. Slouží jako místo pro vytváření vlastního 

projektu. Vkládání videosekvencí, přechodů, titulků, úpravu zvuku.  
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