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Funkce Automatický film 

Krok 1: Přidání fotografií  nebo obrázků 

     Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a 
fotografie.  

 

Krok 2: Přidání hudby 

     Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat hudbu.  
 

Krok 3: Volba motivu automatického filmu 

    Na kartě Domů ve skupině Motivy automatického filmu klikněte na motiv, 
který chcete použít. Program Movie Maker za vás automaticky přidá titulky, 
přechody, efekty a další.  
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Ukládání filmu nebo projektu 

není-li film hotový, chceme příště  

     pokračovat a upravovat, musíme  

     ULOŽIT PROJEKT 

 

je-li film hotový, vybereme možnost 

     ULOŽIT FILM na kartě Domů 

 

vybíráme z možností podle kvality 
(velikosti) nebo umístění: email, PC, 
DVD… 
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Sdílení online 

v programu Windows Live Movie Maker můžete svůj film rychle publikovat 

na populární weby 

 

k tomu je třeba mít registraci na Windows Live 
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