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Digitální video 

Pod pojmem digitální video lze chápat celou množinu skutečností.  

a) snímek ve formátu QuickTime stažený z internetu  

b) také animaci vytvořenou v libovolném grafickém programu.  

 

Obecně chápeme digitální video jako proces, kdy se v 

určitém okamžiku provádí digitalizace zdrojového videa, 

abychom jej mohli později upravovat na počítači.  
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Digitální videokameru lze v principu přirovnat ke skeneru, protože obě tato 

zařízení provádějí digitalizaci obrazu. Digitální videokamera provádí digitalizaci 

videa přímo a výslednou číselnou reprezentaci uloží do svého záznamového 

média. Technologie digitálního videa má oproti tradičním úpravám a produkci 

videa tři výhody, které lze stručně vyjádřit takto:  

 

kvalita, funkce, cena 

Potřebné vybavení 

 

Chceme-li naplno využít možností digitálního videa, zaměřme se nejprve  

na nejnutnější vybavení, které budeme pro práci s digitálním videem a jeho 

pořizováním potřebovat. 
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Zpracování videa 

Samotný proces zpracování videa lze rozdělit do několika etap, v nichž budeme 

provádět jednotlivé činnosti s využitím různých technických zařízení. Základní 

činnosti při zpracování videa jsou:  

• vytvoření záznamu digitální kamerou  

• import záznamu do počítače  

• zpracování záznamu v počítači  

• export upraveného záznamu (zpět do videokamery, na pevný disk PC...)  
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Princip práce  

s videozáznamem 
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