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Záznam zvuku 

Zvukový záznam pro další zpracování v počítači lze získat: 

• nahráním přes mikrofon - záznam zvuku lze provádět po připojení 

  mikrofonu do mikrofonního vstupu zvukové karty. Ale je taktéž možné 

  provést zesílení signálu z mikrofonu mikrofonním zesilovačem (např.  

  v hudební věži) a záznam nahrát přes linkový vstup zvukové karty 

• nahráním z CD – provádí tzv. ripováním – převodem do zvukového 

  souboru 
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• digitálním diktafonem – přímý záznam do zvukového souboru  

  (např. mp3) 

 

• extrakcí audio stopy z videa – oddělením zvuku do samostatného souboru 

 

• stažením z internetu – zvuky, mluvené slovo, řeč – slovníky 

 

• z internetových rádií – záznam vysílání nebo z hudebního fondu 

 

 

Ve všech případech je přitom třeba respektovat autorská či jiná obdobná 

práva !!! 
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ÚKOL: 

1) Stáhni libovolný zvuk do formátu mp3 z 

www.youtube.com. Uveď možnosti? 

2) Nahraj 20s úryvek z on-linového rádia Impuls a ulož to 

ve fomátu mp3 do své složky. 

http://www.youtube.com/
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