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Digitální kamera 

Pro práci s digitálním videem je zapotřebí technické vybavení, zejména 

digitální kamera, počítač a střihový software.  

 

Prvním krokem je nasnímání záznamu, k němuž je zapotřebí digitální kamera.  

Máme-li záznam pořízený, přeneseme jej do počítače, kde jej budeme dále 

upravovat.  

Součástí HW vybavení počítače musí být zařízení umožňující uložit video na 

pevný disk počítače - většinou se jedná o speciální střihové karty.  

 

K obsluze střihové karty a následnému zpracování videa je zapotřebí střihový 

software - umožňující editaci a následný export hotového videa.  
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Videokamery se dělí na 2 základní typy - analogové a digitální 

 

Záznam pořízený digitální kamerou dosahuje nesrovnatelně vyšší obrazové kvality. 

 

V případě analogového záznamu navíc připadá v potaz "stárnutí" a degradace 

obrazu. 

 

Stejně jako v případě digitálních fotoaparátů jsou digitální kamery složeny  

v podstatě ze stejných komponent zabezpečujících obdobné funkce.  

 

Kategorie kamer a jednotlivé typy se potom odlišují hlavně svým speciálnějším 

zaměřením a vybavením. 
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Digitální kamera PANASONIC HDC-SD10 s dotykovým LCD displejem a 

vysokým rozlišením FULL HD.  
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ÚKOL: 

1) Pomocí jakých zařízení a na jaká záznamová média se snímal obraz  

ve 20.století? 

2) Co znamenají zkratky VHS a DVD? 
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